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 ในนามของคณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีและชื่นชม        
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ประวัติคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2541 ไดอนุมัติระเบียบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวยสํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนสํานักวิชาแหงแรกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มีฐานะเทียบเทาคณะและมีภารกิจหลักเชนเดียวกับคณะตาง ๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ในปการศึกษา 2541 สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ไดทําการสอนและวิจัยในศาสตรที่รับผิดชอบ โดยเปด
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 4 กลุมวิชา ไดแก สรีรวิทยาการกีฬา วิทยาศาสตร
สุขภาพประยุกต วิทยวิธีการกีฬา และนันทนาการศาสตร และในปการศึกษา 2542 ไดเปดเพิ่มอีก  2 กลุมวิชา ไดแก  
เวชศาสตรการกีฬา และการจัดการกีฬา ตอมาในปการศึกษา 2547 สํานักวิชาฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยรวมกลุมวิชา
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันเพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ เปดสอน 4 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต กลุมวิชาการโคชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา และกลุมวิชา
นันทนาการศาสตรและการจัดการกีฬา ทั้งนี้มีการรับนิสิตทั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 โดยมีจํานวนหนวยกิต    
รวม ตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา มุงผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการกีฬา    
ที่มีความรูความสามารถและประสบการณในทางวชิาการ ตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมในวิชาชพี มีประสิทธิภาพ 
ในการบุกเบิกแสวงหาสรรพวิทยา ความรู ความคิด และวิธีการใหมที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศในดานสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและการกีฬาของชาติ เผยแพรและถายทอดความรูเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพวิทยาศาสตร
การกีฬาอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนมุงผลิตบัณฑติ
ที่มีความศรัทธายึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเปนผูนํา มีน้ําใจนักกีฬา กลาคิด กลาแสดงออกตาม
หลักประชาธิปไตย เปนบัณฑิตที่มีความใฝรู และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬาอยางแทจริง 
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เปนนักวิทยาศาสตรการกีฬา          
นักสงเสริมสุขภาพ นักนันทนาการ ผูฝกสอนกีฬา ผูนําการออกกําลังกายและการจัดการกีฬา เปนตน 
 ปการศึกษา 2547 สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ไดเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา ประกอบดวย 5 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา แขนงวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ประยุกต แขนงวิชาการโคชกีฬา  แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการทองเที่ยว และ แขนงวิชาการจัดการกีฬา จํานวนหนวยกิต   
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต โดยเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547 เปนตนไป และเปดแผน ข. 
แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการทองเที่ยว ในปการศึกษา 2549  
 ตอมาในป พ.ศ. 2551 สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา ประกอบดวย 3 แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชาวิทยาการสงเสริมสุขภาพ แขนงวิชาวิทยาศาสตร        
และเทคโนโลยีการกีฬา และแขนงวิชาวิทยาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ  
 ตอมาในปการศึกษา 2551 สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 และ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 และ หลักสูตร     
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ไดรับความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551      
และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 โดย   
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปดรับนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 5 แขนงวิชา เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 
 ป พ.ศ. 2552 สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา เปลี่ยนสถานภาพเปน “คณะวิทยาศาสตรการกีฬา” ตามประกาศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง สวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอน
พิเศษ 16 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 
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 ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา ปรับแขนงวิชาจากเดิม 5 แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา แขนงวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพประยุกต แขนงวิชาการโคชกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการทองเที่ยว และ แขนงวิชาการจัดการกีฬา 
เปน 4 แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา แขนงวิชาการจัดการการกีฬา แขนงวิชาวิทยาการสงเสริมสุขภาพ 
และแขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการทองเที่ยว และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา โดยปรับแขนงวิชาจากเดิม 3 แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชาวิทยาการสงเสริมสุขภาพ แขนงวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา และแขนงวิชาวิทยาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ เปน 4 แขนงวิชา ไดแก 
แขนงวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา แขนงวิชาการจัดการการกีฬา แขนงวิชาวิทยาการสงเสริมสุขภาพ และแขนงวิชาการจัดการ
นันทนาการและการทองเที่ยว เพื่อแบงแยกศาสตรทางการจัดการกีฬา และ ทางนันทนาการและการทองเที่ยว            
ออกใหชัดเจน สอดคลองกับความตองการของผูเรียน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555  
 ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ไดปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ไดปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย โดยปรับจํานวนหนวยกิตตลอด
หลักสูตร จากเดิม 141 หนวยกิต เหลืออยางนอย 137 หนวยกิต และปรับการแบงกลุมวิชาชีพเลือกเฉพาะดานจาก
เดิม 4 ดาน (ดานกีฬา ดานการจัดการการกีฬา ดานการสงเสริมสุขภาพ และดานนันทนาการศาสตร) เปน 3 ดาน 
ไดแก วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ดานสงเสริมสุขภาพ และดานการจัดการกีฬาและนันทนาการ ซึ่ง
แตกตางจากหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาและสามารถนํา 
ความรูเฉพาะดานไปประกอบอาชีพไดตามความถนัดของตนเอง โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2560  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ไดปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับชื่อสาขาวิชาจากเดิม “วิทยาศาสตรการกีฬา” เปนสาขาวิชา 
“วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย” และปรับชื่อแขนงวิชาใหมจากเดิม 4 แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา แขนงวิชาการจัดการการกีฬา แขนงวิชาวิทยาการสงเสริมสุขภาพ และแขนงวิชาการจัดการ
นันทนาการและการทองเที่ยว เปน 4 แขนงวิชาใหม ไดแก แขนงวิชาการเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬา แขนงวิชา
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย แขนงวิชาการสงเสริมสุขภาพ และแขนงวิชาการจัดการการกีฬา (ประกอบดวย ดานการ
จัดการการกีฬา และ ดานการจัดการทองเที่ยวเชิงกีฬา) เนื่องจากหลักสูตรมิไดมุงเนนสรางองคความรูทางดาน
วิทยาศาสตรการกีฬาแตเพียงอยางเดียว แตยังมุงเนนสรางองคความรูทางดานการออกกําลังกายดวย และเพื่อเปนการ
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต และสังคมที่มีแรงสนับสนุน และตลาดแรงงานเก่ียวกับกีฬาและ
สุขภาพมากยิ่งข้ึน โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560   

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สภาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว ในการประชุมคร้ังท่ี 804 วันท่ี 29 มิถุนายน 2560  

 

ชื่อหลักสูตร 

     (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 

     (ภาษาอังกฤษ)  Master of Science Program in Sports and Exercise Science  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

           ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

               วท.ม.  

           ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Science  

               M.Sc.  

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT 

 FIELD OF STUDY :  

  Sports and Exercise Science  :  Sports Performance Enhancement or 

      :  Exercise Physiology or 

:  Health Promotion or 

:  Sports Management  

หลักการและเหตผุล 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ในฐานะที่เปนสถาบันวิชาการข้ันสูงของประเทศ ซ่ึงรับผิดชอบดานการผลิต

นักวิทยาศาสตรการกีฬา ใหมีความรู ความสามารถในอันที่จะเปนผูนําทางวิชาการ ในการคิด วิเคราะห สังเคราะห 

และประยุกตใชความรูทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาไดอยางถูกตอง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และสํานึกใน     

การแกไขปญหาและการพัฒนากีฬาของประเทศชาต ิคณะวิทยาศาสตรการกีฬาเห็นความจําเปนดังกลาว และเพื่อเปน

การสนองนโยบายของชาติสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาของ

แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจัดตั้งองคกรดานวิทยาศาสตร

การกีฬาในระดับชาติและเครือขายวิทยาศาสตรการกีฬาครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อผลิต และพัฒนาองคความรูใหม

และบุคลากร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาและสรางเครือขายวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อสงเสริม

และสนับสนุนใหมีการประยุกตใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา

และบุคลากรทางการกีฬา รวมทั้งสถานกีฬาและอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน ตลอดจนความตองการพัฒนาบุคลากร 

และการผลิตบุคลากรเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ขาดแคลนอยางยิ่ง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จึงไดเปด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ซึ่งประกอบดวย แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา แขนง

วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต แขนงวิชาการโคชกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการทองเที่ยว และแขนง

วิชาการจัดการกีฬา เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาใหเพียงพอกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนไดรับโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มข้ึน เพื่อนําไปพัฒนางาน พัฒนาคนตอไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การกีฬา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูประกอบอาชีพทางการกีฬา การออกกําลังกาย การจัดการกีฬาและ

การจัดการการทองเที่ยว และสอดคลองกับความตองการของสังคม รวมทั้งเปนการสนองตอแนวคิดในการผลิต

มหาบัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)  
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายเปน

ผูนําทางวิชาการการวิจัย และการบริหารจัดการ มีความรูความสามารถในการคิด วิเคราะหและประยุกตใชความรู

และสามารถแกปญหาของสังคมทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการ

กีฬา (สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา) สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 

การสงเสริมสุขภาพ และการจัดการการกีฬา 

 2. เพ่ือผลิตงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย (สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกล

ศาสตร การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา) สรีรวิทยาการออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพ และการ

จัดการการกีฬา ท่ีเปนประโยชนตอสังคมและสามารถเชื่อมโยงองคความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการ

ออกกําลังกายกับศาสตรสาขาอ่ืนๆ ได 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม และสํานึกในการแกปญหา เพ่ือพัฒนาประเทศใน    

ดานการกีฬา การสงเสริมสุขภาพของประชาชน และธุรกิจกีฬาของชาติ      

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เปนผูท่ีมีคุณคาของ

สังคมโลก ซ่ึงประกอบดวย 9 องคประกอบ 14 ประเด็น ดังนี้ 1.มีความรู (รูรอบ รูลึก) 2.มีคุณธรรม (มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3.คิดเปน (สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสรางสรรค 

มีทักษะในการคิดแกปญหา) 4.ทําเปน (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ) 5.ใฝรูและรูจักวิธีการเรียนรู (ใฝรู รูจัก

วิธีการเรียนรู) 6.มีภาวะผูนํา 7.มีสุขภาวะ 8.มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 9.ดํารงความเปนไทยในกระแส

โลกาภิวัตน 

 สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรมีลักษณะเดน คือ เปนผูมีความรูความสามารถ     

ในดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายอยางถองแทและทันสมัย สามารถนําแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 

และการปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา (สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา 

โภชนาการการกีฬา) สรีรวิทยาการออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพ และการจัดการการกีฬา ไปประยุกตใชใน

การคิดวิเคราะห แกปญหาทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายได รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรอบรู  รูเทา ทันโลก มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในดานสุขภาพอนามัยของประชาชนและการกีฬาของ

ชาติ สามารถเผยแพรและถายทอดความรูเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลัง

กายอยางตอเนื่อง รวมท้ังใหบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนมุงผลิต

บัณฑิตท่ีมีความศรัทธายึดม่ัน ในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเปนผูนํา มีน้ําใจนักกีฬา กลาคิด กลา

แสดงออกตามหลักประชาธิปไตย เปนบัณฑิตท่ีมีความใฝรู และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาชีพวิทยาศาสตรการ

กีฬาและการออกกําลังกายอยางแทจริง  
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
1. แผน ก แบบ ก 1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  

ไมต่ํากวา 3.25 ในระบบ 4 แตม และ/หรือมีประสบการณการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
สาขาท่ีเก่ียวของอยางนอย 2 ป และมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

2. แผน ก แบบ ก 2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. คุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปน

ปๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได  
 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

           หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปตามคูมือการสมัครเขาศึกษาซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให

ทราบในปการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได 

 

ระบบการศึกษา 
 ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิต เปนแบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได          
ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 - 8 
สัปดาห 
 
ระยะเวลาการศึกษา 
 ไมเกิน 4 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตร 
 
การลงทะเบียนเรียน 

  ไมเกิน 15 หนวยกิต สวนภาคฤดูรอนไมเกิน 6 หนวยกิต 
 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
         การประเมินผลรายวิชา ใชสัญลักษณ A  B+ B C+ C D+ D และ F สวนวิทยานิพนธใชดีมาก ดี ผาน และ ตก 
 

คณาจารยในหลักสูตร 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย  บุญรอด  กศ.บ. พลศึกษา (ประสานมติร), 

ค.ม. พลศึกษา (จุฬาฯ), ค.ด. พลศึกษา (จุฬาฯ) 
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาวด ีลี้มิ่งสวัสดิ ์ ค.บ. สุขศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2 (จุฬาฯ), ค.ม. สุขศึกษา (จุฬา),  

วท.ด. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพัฒน หลอศิริรตัน วศ.บ. วิศวกรรมการกอสราง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง) 

M.S. Industrial Management Engineering, 
Ph.D. Decision Sciences and Engineering Systems, (Rensselaer 
Polytechnic Institute)      
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2.  อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 
1) ศาสตราจารย ดร.ถนอมวงศ  กฤษณเพ็ชร  ค.บ. พลศึกษา เกียรตินิยมอันดบั 2 (จุฬาฯ), ค.ม. พลศึกษา (จุฬาฯ), 

Ph.D. Physiology of Exercise (Oregon State U.) 
2) รองศาสตราจารย ดร.ดรณุวรรณ  สุขสม พย.บ. พยาบาล (มหิดล), วท.ม. สรีรวิทยาการออกกําลังกาย (มหิดล), 

วท.ด. สรีรวิทยา (จุฬาฯ) 
3) รองศาสตราจารย ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม ค.บ. พลศึกษา (จุฬาฯ), 

M.S., Ed.D. Physiology of Exercise (Oklahoma State U.) 
4) รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย ค.บ. สุขศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 (จุฬาฯ), ค.ม. โสตทัศนศึกษา (จฬุา), 

ค.ม. สุขศึกษา (จุฬาฯ), ค.ด. พัฒนศึกษา (จุฬาฯ) 
5) รองศาสตราจารย เทพประสิทธ์ิ  กุลธวัชวิชัย  ค.บ. พลศึกษา (จุฬาฯ), ค.ม. พลศึกษา (จุฬาฯ) 
6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  ฉัตรปุณญกุล B.A. Business English (ABAC), 

M.Sc. Sport Management (Sheffield Hallam U.),  
บธ.ม. การเงิน (เกษตรศาสตร),  
Ph.D. Business Administration (อัสสัมชัญ) 

7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัติพร นกแกว วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร (เกษตรศาสตร) 
M.Sc.Health Promotion Indiana University) 
วท.ด.วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬา) 

8) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธา  พงษพิบูลย  B.Sc. Exercise Science  (U. of Pittsburgh), 
M.S. Exercise Physiology (U. of Pittsburgh), 
วท.ด. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 

9) อาจารย ดร.กุลพิชญ โภไคยอุดม ศศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (ธรรมศาสตร),  
M.Sc. International Management and Marketing, (Queen Mary, 
University of London) 
Ph.D Community based-tourism. (University of Central Lancashire) 

10) อาจารย ดร.คนางค  ศรีหริัญ วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 
วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 
วท.ด. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 

11) อาจารย ดร.ทศพร  ยิ้มลมัย วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 พลศึกษา (มศว.) 
M.Sc. สรีรวิทยาการออกกําลังกาย (มหิดล) 
Ph.D. Exercise Physiology (University of Florida) 

12) อาจารย ดร.นงนภัส  เจริญพานิช วท.บ. กายภาพบําบัด (มหดิล) 
วท.ม. กายภาพบําบัด (มหิดล) 
วท.ด. วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย (มหิดล) 

13)  อาจารย ดร.เบญจพล  เบญจพลากร ค.บ. พลศึกษา (จุฬาฯ), ค.ม. พลศึกษา (จุฬาฯ) 
MA. Biobehavioral Sciences, Motor Learning and Control 
(Teachers College, Columbia U.)  
Ed.D. Biobehavioral Sciences, Motor learning and Control 
(Teachers College, Columbia U.)   

14) อาจารย ดร.รุจน เลาหภักด ี วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 
วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 
วท.ด. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 

15) อาจารย ดร.วรรณพร  ทองตะโก วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 
วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 
วท.ด. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 

16) อาจารย ดร.สาริษฐ  กุลธวัชวิชัย B.Eng. วิศวกรรมอุตสาหการ (เกษตรศาสตร) 
M.Sc. International Financial Markets (University of Southampton) 
Ph.D. Management (University of Southampton) 

17) อาจารย ดร.สรุสา  โคงประเสริฐ วท.บ. กายภาพบําบัด (มหดิล) 
วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 
วท.ด. วิทยาศาสตรการกีฬา (จุฬาฯ) 

18) อาจารย ดร.โสมฤทัย  สุนธยาธร ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (รังสิต),  
M.Sc. Tourism and Hospitality Management (Bournemouth University), 
Ph.D. Tourism impacts management (Bournemouth University) 
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โครงสรางหลักสูตร 
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โครงสรางหลักสูตร 

      แผน ก แบบ ก 1  

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หนวยกิต 

  จํานวนหนวยกิตวิทยานพินธ   36 หนวยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2  

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หนวยกิต 

  จํานวนหนวยกิตรายวชิา    24 หนวยกิต   

     รายวิชาบังคับรวม     6 หนวยกิต 

     รายวิชาบังคับเฉพาะ    15 หนวยกิต 

     รายวิชาเลือก       3 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตวิทยานพินธ   12 หนวยกิต   

       

ขอกําหนดเพ่ิมเติม     

1. หากนิสิตที่เขาเรียนมีพื้นฐานความรูไมเพียงพอตามหลักสูตร อาจตองกําหนดใหเรียนรายวิชาบังคับ

เลือกเฉพาะแขนงวิชา หรือรายวิชาเลือกเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2. นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกของแขนงวิชาใดเพิ่มเติมจากรายวิชาเลือกในแขนงวิชา ของตนเอง

ก็ได โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 

3. นิสิตตองไปศึกษาดงูาน ณ ตางประเทศ และ/หรือนําเสนอผลงานวชิาการระดบัชาต ิอยางนอย 1 คร้ัง 

 

หลักสูตรประกอบดวย 4  แขนงวิชา ดังน้ี 
1. แขนงวิชาการเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬา (Sports Performance Enhancement) 

2. แขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย (Exercise Physiology) 

3. แขนงวิชาการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 

4. แขนงวิชาการจัดการการกีฬา (Sports Management) 

 

ความหมายของรหัสวิชา 
  3900 ไมสังกัดกลุมวิชา/เทียบเทา (Common Course) 

  3915 แขนงวิชาการเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬา  (Sports Performance Enhancement) 

  3916 แขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย (Exercise Physiology) 

  3917 แขนงวิชาการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 

  3918 แขนงวิชาการจัดการการกีฬา (Sports Management) 
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รายวิชา 
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รายวิชา 

 รายวิชา (สําหรับแผน ก แบบ ก 2)   24 หนวยกิต 

รายวิชาบังคับรวม 6 หนวยกิต 
  3900503 สถิติวิเคราะหทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 3(3-0-9) 

STATISTICAL ANALYSIS DESIGN IN SPORTS  
AND EXERCISE SCIENCE 

    3900504  หลักการออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา  3(3-0-9) 
      และการออกกําลังกาย       

PRINCIPLES OF RESEARCH DESIGN IN SPORTS  
AND EXERCISE SCIENCE 

1. แขนงวิชาการเสริมสรางสมรรถนะทางการกฬีา (Sports Performance Enhancement) 
รายวิชาบังคับเฉพาะ  15 หนวยกิต 

 3915501 การเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬาของมนุษย  3(3-0-9) 
SPORTS AND HUMAN PERFORMANCE  

 3915502 โภชนาการและเมแทบอลิซึมทางการออกกําลังกาย  3(3-0-9) 
NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM 

3915503 การวิเคราะหชีวกลศาสตรทางการกีฬา   3(3-0-9) 
BIOMECHANICAL ANALYSIS IN SPORTS  

  3915504 พฤติกรรมและการพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา  3(3-0-9) 
    BEHAVIORAL PSYCHOLOGY AND SPORTS PERFORMANCE  
    DEVELOPMENT   

3915505  สัมมนาทางการเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬา  3(3-0-9) 
SEMINAR IN SPORTS PERFORMANCE ENHANCEMENT 

รายวิชาเลือกไมนอยกวา      3 หนวยกิต 
 ดานสรีรวิทยาการกีฬา   
 3915506  สรีรวิทยาการกีฬาข้ันสูง     3(3-0-9) 

ADVANCED SPORTS PHYSIOLOGY 
ดานโภชนาการการกีฬา   

  3915507 การกําหนดอาหารและการใหคําปรึกษาทางการกีฬา  3(3-0-9) 
SPORTS DIETETICS AND COUNSELING 

ดานชีวกลศาสตรการกีฬา 
3915508 การวิเคราะหการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการกีฬา  3(3-0-9) 
  MOVEMENT CONTROL ANALYSIS IN SPORTS 
ดานจิตวิทยาการกีฬา  

  3915509 ทักษะการเคลื่อนไหวและจิตวทิยาพฤติกรรม   3(3-0-9) 
    MOTOR SKILLS AND BEHAVIORAL PSYCHOLOGY 
 

2. แขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย (Exercise Physiology)  
รายวิชาบังคับเฉพาะ  15 หนวยกิต 

3916501  สรีรวิทยาการออกกําลังกายข้ันสูง 1    3(2-2-8) 
ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY I  

3916502  สรีรวิทยาการออกกําลังกายข้ันสูง 2    3(2-2-8) 
ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY II  

3916503  การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอาย ุ
              EXERCISE FOR ELDERLY     3(2-2-8) 
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  3916504  การทดสอบการออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกาย  3(2-2-8) 
และการตดิตามผล 
EXERCISE TESTING, PRESCRIPTION AND SUPERVISION  

3916505 สัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย   3(3-0-9) 
SEMINAR IN EXERCISE PHYSIOLOGY  

รายวิชาเลือกไมนอยกวา      3 หนวยกิต 
3916506  เอกัตศึกษาทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย   3(3-0-9) 

INDIVIDUAL STUDY IN EXERCISE PHYSIOLOGY 
  3916507  การออกกําลังกายและกีฬาสําหรับบุคคลผูพิการ  3(2-2-8) 

EXERCISE AND SPORTS FOR DISABILITIES 
  

3. แขนงวิชาการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion)   
รายวิชาบังคับเฉพาะ  15 หนวยกิต 

3917501 ปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพ     3(3-0-9) 
SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH 

3917502 ทฤษฎีและโมเดลทางพฤติกรรมสุขภาพ    3(3-0-9) 
THEORIES AND MODELS OF HEALTH BEHAVIOR  

3917503  สุขภาพและโรค      3(3-0-9) 
HEALTH AND DISEASE   

3917504 กิจกรรมทางกายเพื่อการสงเสริมสุขภาพ   3(2-2-8) 
  PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH PROMOTION 
3917505 สัมมนาทางการสงเสริมสุขภาพ    3(3-0-9) 

    SEMINAR IN HEALTH PROMOTION 
รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

3917506  เอกัตศึกษาทางการสงเสริมสุขภาพ    3(3-0-9) 
  INDIVIDUAL STUDY IN HEALTH PROMOTION  
3917507 ปฎิบัติการภาคสนามทางการสงเสริมสุขภาพ   3(2-2-8) 

FIELD PRACTICUM IN HEALTH PROMOTION 
 

4. แขนงวิชาการจัดการการกีฬา (Sports Management) 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  15 หนวยกิต 

3918501  การตลาดและผูสนับสนนุในธุรกิจกีฬา   3(3-0-9) 

 MARKETING AND SPONSORSHIP IN SPORTS BUSINESS 

3918502  การวางแผนและประเมินทางการเงินในธุรกิจกีฬา  3(3-0-9) 

  FINANCIAL PLANNING AND EVALUATION IN SPORTS BUSINESS 
3918503 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงกีฬา   3(3-0-9) 

BUSINESS MANAGEMENT OF SPORT TOURISM    
3918504 การจัดการกิจกรรมพิเศษ     3(3-0-9) 

SPECIAL EVENT MANAGEMENT 
 3918505 สัมมนาทางการจัดการและการทองเที่ยวเชิงกีฬา  3(3-0-9) 

   SEMINAR IN SPORTS MANAGEMENT AND TOURISM 
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รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 ดานการจัดการกีฬา 

  3918506 เอกัตศึกษาทางการจัดการการกีฬา    3(3-0-9) 
INDIVIDUAL STUDY IN SPORTS MANAGEMENT 

 3918507 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยในธุรกิจกีฬา  3(3-0-9)  

ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  

IN SPORTS BUSINESS  

3918508 การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในธุรกิจกีฬา  3(3-0-9) 

FACILITY AND SECURITY MANAGEMENT IN SPORTS BUSINESS  
34ดานการจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา 
3918509   เอกัตศึกษาทางการจัดการนนัทนาการและอุตสาหกรรม  3(3-0-9) 
34  การทองเที่ยวเชิงกีฬา 

    INDIVIDUAL STUDY IN MANAGEMENT OF RECREATION AND  
SPORT TOURISM INDUSTRY 

  3918510 การบูรณาการนนัทนาการและการทองเที่ยวเชิงกีฬา  3(3-0-9)  
INTEGRATED OF RECREATION AND SPORT TOURISM 

3918511  การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬาอยางยั่งยนื             3(3-0-9) 
  SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SPORT TOURISM 

 
สัมมนาวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต 
  3900505 สัมมนาวทิยานิพนธระดับมหาบณัฑิต  - หนวยกิต 
    MASTER THESIS SEMINAR 
วิทยานิพนธ 
  แผน ก แบบ ก 1  36 หนวยกิต 
  3900816 วิทยานพินธ     36 หนวยกิต 
    THESIS 
  แผน ก แบบ ก 2  12 หนวยกิต 
  3900811 วิทยานพินธ     12 หนวยกิต 
    THESIS 
 
หมายเหตุ :    

1. นอกจากรายวิชาเลือกที่ปรากฏขางตนนี้ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยไดรับความเห็นชอบ    จาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและ    การ
ออกกําลังกาย 

2. นิสิตที่เขาศึกษาดวยแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3900505 
สัมมนาวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Master Thesis Seminar) ทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จ
การศึกษา โดยไมนับหนวยกิต และประเมินผลการเรียน เปน S/U 
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แผนการศึกษา 
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แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก1  
  ปที ่ 1 

ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 
3900505 สัมมนาวิทยานพินธระดบัมหาบัณฑิต - 3900505 สัมมนาวิทยานิพนธระดบัมหาบัณฑิต - 
3900816 วิทยานพินธ 9 3900816  วิทยานพินธ 9 

ปที่ 2 
ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 

3900505 สัมมนาวิทยานพินธระดบัมหาบัณฑิต - 3900505 สัมมนาวิทยานิพนธระดบัมหาบัณฑิต - 
3900816  วิทยานพินธ 9 3900816  วิทยานพินธ 9 

  แผน ก แบบ ก2 
1. แขนงวิชาการเสริมสรางสมรรถนะทางการกฬีา 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 

รายวิชาบังคับรวม  รายวิชาบังคับรวม  
3900504 

  
หลักการออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร
การกีฬาและการออกกําลังกาย 

3 3900503 
  

สถิติวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
การกีฬาและการออกกําลังกาย 

3 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  รายวิชาบังคับเฉพาะ  
3915501 การเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬาของมนุษย 3 3915503 การวิเคราะหชีวกลศาสตรทางการกีฬา 3 

3915502
  

โภชนาการและเมแทบอลิซึมทางการออก
กําลังกาย 

3 3915504 พฤติกรรมและการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการกีฬา 

3 

   วิทยานพินธ   
   3900811  วิทยานพินธ 3 
 รวม 9  รวม 12 

ปที่ 2 
ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  วิทยานพินธ   
3915505 
  

สัมมนาทางการเสริมสรางสมรรถนะ
ทางการกีฬา  

3 3900811  วิทยานพินธ 3 

รายวิชาเลือก      
รายวิชาเลือก  3    
วิทยานพินธ      
3900811*  วิทยานพินธ 6    

 รวม 12  รวม 3 

2. แขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
ปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 
รายวิชาบังคับรวม  รายวิชาบังคับรวม  

3900504 
  

หลักการออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร
การกีฬาและการออกกําลังกาย 

3 3900503 
  

สถิติวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
การกีฬาและการออกกําลังกาย 

3 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  รายวิชาบังคับเฉพาะ  
3916501 สรีรวิทยาการออกกําลงักายข้ันสงู 1 3 3916502 สรีรวิทยาการออกกําลงักายข้ันสงู 2 3 

3916503 
 

การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอาย ุ 3 3916504 
 

การทดสอบ การออกแบบโปรแกรม 
การออกกําลังกายและการติดตามผล 

3 

รายวิชาเลือก   วิทยานพินธ   
รายวิชาเลือก  3 3900811  วิทยานพินธ 3 

 รวม 12  รวม 12 
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ปที่ 2 
ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  วิทยานพินธ   
3916505 สัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 3 3900811  วิทยานพินธ 3 

วิทยานพินธ      
3900811  วิทยานพินธ 6    

 รวม 9  รวม 3 
 

3. แขนงวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
ปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 
รายวิชาบังคับรวม  รายวิชาบังคับรวม  

3900504 
  

หลักการออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร
การกีฬาและการออกกําลังกาย 

3 3900503 
  

สถิติวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
การกีฬาและการออกกําลังกาย 

3 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  รายวิชาบังคับเฉพาะ  
3917501 ปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพ 3 3917502 ทฤษฎีและโมเดลทางพฤติกรรมสุขภาพ 3 

3917503 สุขภาพและโรค 3 3917504 กิจกรรมทางกายเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ 

3 

รายวิชาเลือก   วิทยานพินธ   
รายวิชาเลือก  3 3900811  วิทยานพินธ 3 

 รวม 12  รวม 12 
ปที่ 2 

ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 
รายวิชาบังคับเฉพาะ  วิทยานพินธ   

3917505 สัมมนาทางการสงเสริมสุขภาพ 3 3900811  วิทยานพินธ 3 
วิทยานพินธ      
3900811  วิทยานพินธ 6    

 รวม 9  รวม 3 

 
4. แขนงวิชาการจัดการการกีฬา 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 

รายวิชาบังคับรวม  รายวิชาบังคับรวม  
3900504 

  
หลักการออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร
การกีฬาและการออกกําลังกาย 

3 3900503 
  

สถิติวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
การกีฬาและการออกกําลังกาย 

3 

รายวิชาบังคับเฉพาะ  รายวิชาบังคับเฉพาะ  
3918503 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงกีฬา 3 3918501 การตลาดและผูสนับสนนุในธุรกิจกีฬา 3 

3918504 
 

การจัดกิจกรรมพิเศษ 3 3918502 
 

การวางแผนและประเมินทางการเงิน 
ในธุรกิจกีฬา 

3 

รายวิชาเลือก   วิทยานพินธ   
รายวิชาเลือก  3 3900811  วิทยานพินธ 3 

 รวม 12  รวม 12 
ปที่ 2 

ภาคการศึกษาตน นก. ภาคการศึกษาปลาย นก. 
รายวิชาบังคับเฉพาะ  วิทยานพินธ   

3918505 สัมมนาทางการจัดการและการทองเที่ยว
เชิงกีฬา  

3 3900811  วิทยานพินธ 3 

วิทยานพินธ      
3900811  วิทยานพินธ 6    

 รวม 9  รวม 3 
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คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

3900503   สถิติวิเคราะหทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย   3(3-0-9) 
 สถิติวิเคราะหแบบตางๆ และการแปลผลขอมูลทางสถิติ การออกแบบการวิจัย โดยเนน การทดลอง 
การสุมตัวอยาง และการทดลองซ้ํา ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง การเลือกวิธีการทางสถิติที่
เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล และเทคนิคการขจัดตัวแปรแทรกซอน 

    Statistical Analysis Design in Sports and Exercise Science 
    STAT ANAL RES DES 

 Statistical analysis and interpretation of statistical data; research design with  emphasis 
on experiments, sampling and repeating experiments; experimental errors; selection of 
appropriate statistical methods for data analysis and techniques of interference 
variable discrimination. 
  

3900504   หลักการออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย  3(3-0-9) 
 หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 
สุขภาพ การกําหนดกลุมเปาหมายที่เหมาะสมในการวิจัย การจัดเก็บขอมูล หลักการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชวิธีการทางสถิติที่เหมาะกับชนิดของตัวแปร คุณธรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

    Principles of  Research Design in Sports and Exercise Science 
 PRIN RES SP EX 
 Principles and processes of quantitative and qualitative research in sports and exercise 
science, health; appropriate and sufficient target groups in research; data collection; 
principles of data analysis by using statistical techniques which are appropriate to 
types of variables; ethics in human research. 
  

3900505 สัมมนาวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต     S/U  
  การวิเคราะห การวิพากษ การนําเสนอ และการอภิปรายประเด็นของบทความและงานวจิัย 
  ที่ทันสมัยตามความสนใจของนสิิต 
  Master Thesis Seminar  
  MASTER THESIS SEM 
  Analysis, critique, presentation of, and discussion on issues of new articles and  
  research according to the students’ interest. 
   
3915501  การเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬาของมนุษย     3(3-0-9) 

หลักพื้นฐานของสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย การตอบสนองของรางกายและผลของการ
ฝกซอมกีฬาตอการทํางานของระบบพลังงานและตอมไรทอ ระบบประสาทและกลามเนื้อ ระบบ
ไหลเวียนเลือด และระบบหายใจ ผลของสารอาหารและสภาวะแวดลอมทางกายภาพตอสมรรถนะทาง
กีฬาและการออกกําลังกาย การทดสอบสมรรมภาพทางกายของนักกีฬา  
Sports and Human Performance  
SP HUM PERF   
Fundamental concept of sport and exercise physiology; acute and chronic effects 
of exercise or sport training on metabolic, endocrine, neuromuscular, 
cardiovascular and respiratory systems; effect of diet and environment on sport 
and exercise performance; physical fitness assessment of various athletes. 
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3915502 โภชนาการและเมแทบอลิซึมทางการออกกําลังกาย    3(3-0-9) 

ระบบพลังงานที่ใชขณะออกกําลังกายโดยสรุป เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตและไขมันขณะออก

กําลังกายและกลไกการควบคุม โปรตีนเมแทบอลิซึมและกลามเนื้อ โภชนาการที่หมาะสมกับการฝก

ออกกําลังกาย อายุและเมแทบอลิซึมขณะออกกําลังกาย เพศและ        เมแทบอลิซึมขณะออก

กําลังกาย ผลของอุณหภูมิและภาวะขาดออกซิเจนตอเมแทบอลิซึม  ขณะออกกําลังกาย 

Nutrition and Exercise Metabolism 

NUTRI EX METABO     

Overview of exercise metabolism; carbohydrate and lipid metabolism during 

exercise and their regulations; protein metabolism and muscle; optimal nutrition 

for exercise and training (carbohydrate and lipid); aging and substrate metabolism 

during exercise; gender and substrate metabolism during exercise; temperature and 

hypoxic influence. 

 

3915503 การวิเคราะหชีวกลศาสตรทางการกีฬา     3(3-0-9) 

หลักการวิเคราะหการเคลื่อนไหวทางชีวกลศาสตรทางการกีฬาและการเคลื่อนไหวของมนุษย ปจจัย

ตางๆ ที่มีผลตอการกีฬาและการเคลื่อนไหว การวิเคราะหเชิงจลนศาสตรและจลนพศสาตรของการ

เคลื่อนไหวในกีฬาประเภทตางๆ การวิเคราะหคลื่นไฟฟาของกลามเนื้อที่สัมพันธ   กับการ

เคลื่อนไหวในกีฬา  

Biomechanical Analysis in Sports 

BIOMECH ANAL SP 

Principles of biomechanical analysis in sports and human movement; Factors that 

affect on movement in various sports; kinetics and kinematics analysis of 

movement in sports; analysis of muscle activity related to movement in sports.  

 

3915504 พฤติกรรมและการพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา    3(3-0-9) 

องคประกอบทางพฤติกรรมที่มีผลตอการเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬา และคําอธิบายตอการ

เขารวมกิจกรรมทางกีฬาที่มีผลตอการพัฒนาทางดานจิตวิทยา สุขภาพ สวัสดิภาพทางจิตใจและ

อารมณ การปรับพฤติกรรมเพื่อปรับสมดุลยปจจัยทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสราง การเสริมสราง

เสมรรถนะทางการกีฬา  

Behavioral Psychology and Sports Performance Development 

  BEH PSY SP PERF DV  

Behavioral components affecting sport performance development and explanation of 

how participation in sports affects psychological development, health, mental and 

emotional well-being; behavioral adaptation to optimizing psychological factors for 

promote performance in sports. 

 

 



17 

 

3915505  สัมมนาทางการเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬา     3(3-0-9) 

การวิเคราะห การวิพากษ การนําเสนอ และการอภิปรายประเด็นของบทความและงานวจิัยที่

ทันสมัยทางการเสริมสรางสมรรถนะทางการกีฬา จากวารสารวิชาการในสาขาที่เก่ียวของ 

Seminar in Sports Performance Enhancement 

SEM SP PERF 

Analysis, critique, presentation of, and discussion on issues of new articles and 

research on sports performance from various related academic journals. 

 

3915506  สรีรวิทยาการกีฬาขั้นสูง        3(3-0-9) 

สรีรวิทยาการฝก การฟนฟูรางกายหลังการฝกซอมกีฬา สรีรวิทยาของการฝกซอมเกิน การฝกซอม

ในสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ในที่รอน หนาว บนภูเขาสูง โภชนาการและอาหารเสริมในนักกีฬา 

บทบาทของพันธุกรรมตอสมรรถภาพทางกายและสมรรถนะนกักีฬา 

Advanced Sports Physiology 

ADV SP PHYSIO  

Physiology of training; sport recovery; physiology  of overtraining; training in the 

heal, cold, and high altitude; nutrition and sport performance; effect of gene 

variants on sport performance.    

 

3915507 การกําหนดอาหารและการใหคําปรึกษาทางการกีฬา    3(3-0-9) 

โภชนาการและการกําหนดอาหารเพื่อการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย เทคนิคการประเมินภาวะ

ทางโภชนาการของนักกีฬา การสัมภาษณและการใหคําปรึกษาทางดานโภชนาการแกนักกีฬา  

Sports Dietetics and Counseling 

  SP DIET COUN 

Nutrition and dietetics for sport and exercise; nutritional monitoring techniques; 

interviewing and counseling in nutrition to athletes. 

 

3915508 การวิเคราะหการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการกีฬา           3(3-0-9) 

การควบคุมการเคลื่อนไหวโดยระบบประสาทสวนกลาง การควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบ

ประสาทและกลามเนื้อ ปฏิสัมพันธระหวางระบบประสาทของการรับรูและการควบคุมการ

เคลื่อนไหว กระบวนการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถนะ

ทางการกีฬา 

Movement Control Analysis in Sports    

MVT CTRL ANAL SP 

Motor control; neuromuscular control of human movement; The interaction 

between sensory system and motor control; The relationship between motor 

control and human movement; motor control and sports performance. 
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3915509 ทักษะการเคลื่อนไหวและจติวิทยาพฤติกรรม     3(3-0-9) 

ทฤษฎีและการประยุกตในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว และลักษณะทางพฤติกรรมของผู

ประกอบกิจกรรมการเคลื่อนไหว องคประกอบพื้นฐานของระบบประสาทที่มีผลตอการเรียนรูและ

การควบคุมทักษะทางการเคลื่อนไหว การประมวลหนวยความทรงจําที่สงผลตอความสามารถ

ทางการเคลื่อนไหว 

Motor Skills and Behavioral Psychology 

MOT SKI BEH PSY  

Theories and applications of motor skill development and the behavioral 

characteristics of participants in motor activities; basic components of nervous 

system affecting motor learning and control; memory procession contributing to 

skilled motor performance. 

 

3916501  สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง 1      3(2-2-8) 

การศึกษาเชิงลึกและปฏิบัติการวิเคราะหการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งตอบสนองและ

ปรับตัวตอการออกกําลงักาย ไดแก ระบบกระดูก ระบบประสาท และระบบกลามเนื้อ ปฏิบัติการทาง

สรีรวิทยาการออกกําลังกายเก่ียวกับการประเมินสมรรถภาพของระบบกระดูก ระบบประสาท และ

ระบบกลามเนื้อ โดยใชเคร่ืองมือทางหองปฏิบัติการ  

Advanced Exercise Physiology I   

ADV EX PHY I 

In-depth study and laboratory techniques analysis of various system of the body 

functions that response and adapt to exercise: bone, nervous and muscular; 

practice in exercise physiology related to bone, nervous evaluation by using 

laboratory equipment.  

  

3916502  สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง 2      3(2-2-8) 

การศึกษาเชิงลึกและปฏิบัติการวิเคราะหการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งตอบสนองและ

ปรับตัวตอการออกกําลังกาย ไดแก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจและระบบตอมไรทอ 

ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกําลังกายเก่ียวกับการประเมินสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบหายใจ และระบบตอมไรทอโดยใชเคร่ืองมือทางหองปฏิบัติการ     

Advanced Exercise Physiology II  
ADV EX PHY II 
In-depth study and laboratory techniques analysis of various system of the body 
functions that response and adapt to exercise: cardiovascular, respiratory and 
endocrine systems; practice in exercise physiology related to cardiovascular and 
respiratory fitness as well as endocrine function evaluation by using laboratory 
equipment. 
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3916503  การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ      3(2-2-8) 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผูสูงอายุ การทดสอบสมรรถภาพสําหรับผูสูงอายุ 
ประโยชนของการออกกําลังกาย ขอควรพิจารณาเก่ียวกับความปลอดภัยในการออกกําลังกาย ขอ
หามขอควรระวัง ชนิดของการออกกําลังกาย การออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกาย การออก
กําลังกายในผูสูงอายุที่มีโรคทางระบบตางๆ เทคนิคการสรางแรงจูงใจในการออกกําลังกาย การ
วิเคราะหงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของ    

  Exercise for Elderly   
  EX ELDERLY   

A study of physiological changes in elderly; fitness testing for elderly; benefits of 
exercise; safety considerations for exercise; contraindications; types of exercise; 
exercise prescription; exercise in elderly with various diseases, motivation 
techniques to exercise; current related researches. 
 

3916504  การทดสอบ การออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายและการติดตามผล 3(2-2-8)  
ทักษะสําคัญในการทดสอบการออกกําลังกายทางคลินิก การประเมินกอนการทดสอบการออก
กําลังกายและการจัดความเสี่ยง  การทดสอบระบบหัวใจและปอด และสามารถบอกถึงการ
ตอบสนองที่ปกติและผิดปกติทางสรีรทางกาย การออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
สําหรับผูที่มีสุขภาพดีและผูที่เปนโรค การวิเคราะหงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับโปรแกรมการ
ออกกําลังกายสําหรับผูที่มีสุขภาพดีและผูที่เปนโรค  
Exercise Testing, Prescription and Supervision   

  EX PRES SUP 
Essential exercise programs skills in administering clinical exercise testing; 
knowledge of pre-exercise evaluation and risk stratification; ability to conduct 
cardiopulmonary exercise testing and able to interpret normal and abnormal 
physiological response exercise prescription and supervision for healthy and 
diseased people; analysis of current research on exercise programs for healthy and 
diseased people.  

 
3916505 สัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย     3(3-0-9) 

การวิเคราะห การวิพากษ การนําเสนอ และการอภิปรายประเด็นของบทความและงานวิจัย   
ที่ทันสมัยทางสรีรวิทยาการออกกําลังกายจากวารสารวิชาการที่เก่ียวของ 
Seminar in Exercise Physiology 
SEM EX PHY  
Analysis, critique, presentation of, and discussion on issues of new articles and 
research on exercise physiology from various related academic journals. 
 

3916506  เอกัตศึกษาทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย     3(3-0-9) 
การศึกษาเชิงลึกตามความสนใจของนิสิตในหัวขอคัดสรรทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย

 Individual Study in Exercise Physiology 
  INDIV STUD EX PHY 

In-depth study of selected topics in exercise physiology according to the students’ 
interest. 
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3916507 การออกกําลังกายและกีฬาสําหรับบุคคลผูพิการ    3(2-2-8) 
ความรูพื้นฐานของโรคที่เก่ียวกับความพิการ ซี่งรวมถึงสิทธิ การเขาถึงปจจัยตางๆ ปญหาอุปสรรค 
การเพิ่มขีดความสามารถ และการสนับสนุน โปรแกรมการออกกําลังกายและกีฬาสําหรับบุคคลผู
พิการ การวิเคราะหงานวิจัยในปจจุบันและการฝกปฏิบัติ 
Exercise and Sports for Disabilities 
EX/SP DIS 
Fundamental knowledge of the most common handicapped  including inclusion, 
accessibility, barriers, empowerment and advocacy; exercise and sports program for 
person with disabilities; analysis of current research and practicing. 

 
3917501 ปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพ       3(3-0-9) 

ความสําคัญของปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพ ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ 
การศึกษา สาธารณสุข ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม กระบวนการผลิตอาหาร แบบแผนการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคมอันสงผลกระทบตออัตราการเกิด อัตราการตาย อายุคาด และสถานะทางสุขภาพ 
Social Determinant of Health 
SOC DET HLTH 
Significance of social determinant of health: components of analyzing of economy, 
education, public health, housing natural and built environment condition, food 
processing, living pattern influence birth rate, death rate, expectancy age and health 
status. 
 

3917502 ทฤษฎีและโมเดลทางพฤตกิรรมสุขภาพ      3(3-0-9) 

ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  ทฤษฏีและ

โมเดลที่เก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ 

ทฤษฏีความสามารถแหงตน ทฤษฏีการกระทําดวยเหตุผลและพฤติกรรมตามแผน  โมเดลข้ันตอนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทฤษฏีปญญาสังคม ทฤษฏีการสื่อสารทางสุขภาพ  และการเสริมสรางพลัง

อํานาจ การวิเคราะหปญหาสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพโดยประยุกตใชทฤษฏีทางพฤติกรรม

สุขภาพ     

Theories and Models of Health Behavior 

THEORIES/MODELS HB 

Meaning and significance of health behavior; health behavior changing; theories and 

models of health behavior: protection motivation theory, health belief model, theory 

of self efficacy, theory of reason and  theory of plan behavior, transtheoretical model, 

social cognitive theory, health communication theory and empowerment; analyze 

health problems and to develop health promotion intervention. 
 

3917503  สุขภาพและโรค        3(3-0-9) 
ประเด็นและสถานการณทางสุขภาพและโรคไมติดตอเร้ือรังในปจจุบัน ความสัมพันธของโรคไม
ติดตอเร้ือรังและการมีคุณภาพชีวิต การวิเคราะหสาเหตุของโรคไมติดตอเร้ือรังที่เก่ียวของกับระบบ
ตางๆ เชน กระดูกและกลามเนื้อประสาท หัวใจปอดหลอดเลือด และตอมไรทอ รวมทั้งการสงเสริม
สุขภาพสําหรับกลุมที่เปนโรคไมติดตอเร้ือรัง 
 



21 

 

Health and Disease 
HEALTH/DISEASE 
Current issues and situations in health and non-communicable diseases; the 
relationship of non-communicable diseases and quality of life; cause analysis in 
non-communicable disease involved musculoskeletal, neurologic, cardiovascular, 
respiratory, and endocrine; health promotion for person with non-communicable 
diseases. 

 
3917504 กิจกรรมทางกายเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ     3(2-2-8) 

แนวโนมของกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมนั่งนิ่งนาน วิเคราะหการมีกิจกรรมทางกายจากอดีต 
สูปจจุบัน กิจกรรมทางกายกับการลดความเสี่ยงโรคไมติดตอเร้ือรัง กิจกรรมทางกายเพื่อสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุและกลุมคนพิเศษ วิธีการประเมินกิจกรรมทางกายและปฏิบัติการประเมินกิจกรรม
ทางกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Physical Activity for Health Promotion    
PHYS ACT HP 
Trend of physical activity and sedentary behavior; analyzing in physical activity 
from the past up to present; physical activity and reduction of risk in NCDs: 
physical activity for health promotion in elderly and special group; physical activity 
assessment and practice in physical activity assessment.  

                                                                                                                                                                                                                           
3917505 สัมมนาทางการสงเสริมสุขภาพ      3(3-0-9) 

การวิเคราะห การวิพากษ การนําเสนอ และการอภิปรายประเด็นของบทความและงานวิจัยทันสมัย
ทางดานสรางเสริมสุขภาพจากวารสารวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 
Seminar in Health Promotion  
SEM HP 
Analysis, critique, presentation and discussion on issues of new articles and 
research on the area of health promotion from various related academic journals. 
 

3917506  เอกัตศึกษาทางการสงเสริมสุขภาพ      3(3-0-9) 
การศึกษาเชิงลึกตามความสนใจของนิสิตในหัวขอคัดสรรทางดานการสงเสริมสุขภาพ   
Individual Study in Health  Promotion  
INDIV STUD HP  
In-depth study of selected topics in health promotion according to the students’ 
interest.  
  

3917507 ปฎิบัติการภาคสนามทางการสงเสริมสุขภาพ     3(2-2-8) 
ฝกปฏิบัติการทางการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนหรือหนวยงานที่เก่ียวของ วิเคราะหปญหาการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา     
Field Practicum in Health Promotion 
FIELD PRAC HP 
Practice of community health promotion or related organizations; analyzing 
problems in practicing and purpose guidelines of solutions. 
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3918501  การตลาดและผูสนับสนุนในธุรกิจกีฬา      3(3-0-9) 
ทฤษฎีการจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจกีฬา ความสําคัญของผูสนับสนุนในดานมูลคาของ
ผูสนับสนุน การตอบสนองความตองการของผูสนับสนุนในธุรกิจกีฬา 
Marketing and Sponsorship in Sports Business 
MKTG/SPR SP BUS 
Marketing theories for sports business; the importance of sponsorship including the 
value of sponsorship; sponsorship fulfillment and deliverables in sports business. 

 
3918502  การวางแผนและประเมินทางการเงินในธุรกิจกีฬา     3(3-0-9) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานทางการเงินในองคกรกีฬา การจัดทํางบประมาณ  
การวิเคราะหตนทุนผลประโยชน และการศึกษาความเปนไปได 
Financial Planning and Evaluation in Sports Business 
FIN PLG EVA SP BUS 
Essential skills for the financial operations of a sport organization; budgeting and 
costing; cost-benefit analysis; and feasibility studies. 
 

3918503 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงกีฬา     3(3-0-9) 
3 4ความหมายและความสําคัญของการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงกีฬา ธุรกิจการทองเที่ยวและ
นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล แนวโนมและทิศทางของธุรกิจการทองเที่ยวที่เก่ียวของ
กับการทองเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงทักษะการวิเคราะหและความรูเชิงบูรณาการดานการจัดการธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา คุณธรรมและจริยธรรมดานการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงกีฬา    
Business Management in Sport Tourism  
BUS MGT TOUR  
Definition and importance of tourism business management and tourism industry; 
businesses in tourism industry and businesses related to sport tourism; tourism 
business and the government policies in tourism promotion; trend and direction of 
tourism business related to sport tourism including analytic skill and integral 
knowledge for business management of sport tourism; morality and ethic for 
tourism business management of sport tourism.  

 
3918504 การจัดการกิจกรรมพิเศษ        3(3-0-9) 

3 4ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมพิเศษ ประเภทของกิจกรรมพิเศษ การทองเที่ยวรูปแบบ
การประชุมและการจัดนิทรรศการ หลักการจัดการกิจกรรมพิเศษ การวางแผนการจัดกิจกรรม
พิเศษ การตลาดและสื่อสําหรับกับการจัดการกิจกรรมพิเศษ แนวโนมและประเด็นของกิจกรรม
พิเศษ      
Special Event Management  
SPE EV MGT  
Definitions and significances of event; types of event; meetings, incentives 
conventions and exhibitions (MICE) tourism; principles of event management; 
planning for event organizing; sport event management; marketing and 
communication for event management; trends and issues of event. 
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3918505 สัมมนาทางการจัดการและการทองเที่ยวเชิงกีฬา    3(3-0-9) 
  การวิเคราะห การวิพากษ การนําเสนอ การอภิปราย ในประเด็นของหลักการจัดการบทความ 
  และงานวิจัยที่ทันสมัยทางการจัดการธุรกิจกีฬาและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาจาก 
  วารสารวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 
  Seminar in Sports Management and Tourism 
  SEM SP MGT TOUR   

Analysis, critique, presentation, discussion on issues of principles of management, 
 new articles and research on sports business management and sport 
tourism industry from various related academic journals. 

 
3918506 เอกัตศึกษาทางการจัดการการกีฬา      3(3-0-9) 

การศึกษาเชิงลึกตามความสนใจของนิสิตในหัวขอคัดสรรทางการจัดการการกีฬา 
Individual Study in Sports Management 
INDIV SP MGT 
In-depth study of selected topics in sports management according to the students’ 
interest. 

 
3918507 การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยในธุรกิจกีฬา    3(3-0-9)  

การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยในบริบทของธุรกิจกีฬาเพื่อพัฒนาผลงานขององคกรกีฬา 
โครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากรมนุษย พฤติกรรมบุคคลและกลุมในองคกรกีฬา 
พฤติกรรมผูนําในองคกรกีฬา     
Organization and Human Resource Management in Sports Business 
ORG/HR MGT SP BUS  
Organization and human resource management in sports business for improving 
sport organizational performance; organizational structure, organizational culture, 
human resource, individual and group behaviors in sports business organization; 
leadership behaviors in sports business organization. 
 

3918508 การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในธุรกิจกีฬา   3(3-0-9) 
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบและการดําเนินงาน+ที่
เก่ียวของกับสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดการความปลอดภัย และการจัดการความเสี่ยงในบริบท
การกีฬา 
Facility and Security Management in Sports Business 
FAC MGT SP BUS 
Facility management; facility development; facility systems and operations; security 
management; and risk management for sports. 
 

3918509   เอกัตศึกษาทางการจัดการนันทนาการและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา 3(3-0-9) 
3 4การศึกษาเชิงลึกตามความสนใจของนิสิตในหัวขอคัดสรรทางการจัดการนันทนาการและ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา  
Individual Study in Management of Recreation and Sport Tourism Industry 

  INDIV SP REC TOUR 
In-depth study of selected topics in management  of recreation and sport tourism 
industry according to the students’ interest. 
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3918510 การบูรณาการนันทนาการและการทองเที่ยวเชิงกีฬา    3(3-0-9)  

3 4ความหมายและความสําคัญของนันทนาการและการทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเที่ยวเชิงมหภาค 
ผลกระทบทางนันทนาการและการทองเที่ยวเชิงกีฬา การวางแผนการทองเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึง
ทักษะการวิเคราะหและความรูเชิงบูรณาศาสตรตางๆที่เก่ียวของกับนันทนาการและการทองเที่ยว
เชิงกีฬา  
Integrated of Recreation and Sport Tourism 
INTGED REC TOUR 
Definition and importance of recreation and sport tourism; macro tourism; impacts 
of recreation and sport tourism; sport tourism planning; including analytic skill and 
integral knowledge of other subjects in social science related to recreation and  
sport tourism.  
 

343918511 การจัดการการทองเที่ยวเชิงกฬีาอยางย่ังยืน               3(3-0-9) 
34กระบวนการในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ใชสําหรับจัดกิจกรรมกีฬาและรูปแบบเชิงทฤษฎี ของการ
พัฒนา องคประกอบสําคัญในการวัดผลและการวิเคราะหผลกระทบทางการทองเที่ยวเชิงกีฬา ข้ันตอน
การปฏิบัติการและแนวคิดที่สําคัญ รูปแบบ ตาง ๆ ของการทองเที่ยวเชิงกีฬา การจัดการทรัพยากร
บุคลากร การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงกีฬา กลยุทธการสงเสริมการตลาดเชิงกีฬา การประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
Sustainable Management of Sport Tourism 

  SUS MGT TOUR 

Process of sport event destination development and theoretical models; important 

elements in measuring and analyzing sport tourism impacts; key processes and 

concepts; alternative tourism models; human resources management; sport tourism 

destination development; tourism marketing strategy and public relations for 

sustainable development.  

 

3900811   วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

    Thesis   

 

3900816   วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

    Thesis 
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ขั้นตอนการเสนอวทิยานิพนธ 
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ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดบัปริญญาโท                            
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                    เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

โดยแขนงวิชาพิจารณาอนุมัติ  พรอมโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน 15-20  หนา ประกอบดวย   
ช่ือเรื่อง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ วิธีดําเนินการวิจัยและ 
สถิติท่ีใช  ในงานวิจัย (ไมรวมภาคผนวก) บันทึกรายงานการประชุม (ภายในปท่ี 1 /ภาคปลาย)   

 

นิสิตสงคํารองเสนอขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ (บม.1) พรอมโครงรางวิทยานิพนธ  

จํานวน 15-20 หนา  (ไมรวมภาคผนวก)  กอนการประชุม 1 สัปดาห จํานวนเทา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาทักทวง (พิจารณาช่ือเรือ่ง ความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหา วิธีการดาํเนินการวิจยั สถิติท่ีใชการวิจยั)  (ภายในปท่ี 2 /ภาคตน)  
 

 

นิสิตสงโครงรางวิทยานิพนธเพ่ือเสนอขอพิจารณาจริยธรรม ภายในปท่ีสอง / ภาคตน  
โดยสงบันทึกขอความและแนบเอกสารโครงรางวิจัยในหัวขอท่ีกําหนด จํานวน 11 ชุด 

นิสิตสงคํารองขออนมุัติโครงรางวิทยานิพนธ (บม.2)  
พรอมโครงรางวิทยานิพนธ ฉบับยอ จํานวน 15-20 หนา (ไมรวมภาคผนวก)   

ตามหัวขอท่ีกําหนดเทาจํานวนคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาทักทวง  
(ภายในปท่ี 2 / ภาคตน) 

เสนอขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
นิสิตเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต เพ่ือพิจารณาอนุมตัิหวัขอวิทยานิพนธและแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครง

รางวิทยานิพนธ (กรรมการสอบโครงรางฯ จํานวน 3 – 5 คน)    
     

 
นิสิตดาํเนินการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์  (ภายในปีท่ี 2 /ภาคตน้) ดงัน้ี  

1) นิสิตส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3 บท) ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีดาํเนินการวิจยั เท่าจาํนวนคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(ก่อนสอบวทิยานิพนธ์ 1 สปัดาห์) 

2) นิสิตส่งเอกสารประกอบนาํเสนอ PowerPoint เท่าจาํนวนคณะกรรมการในวนัสอบ 
3) การสอบใชเ้วลาสอบ 2 ชัว่โมง โดยนิสิตนาํเสนอโดยใชโ้ปรแกรม PowerPoint ไม่เกิน  30 นาที         

และตอบขอ้ชกัถาม 
4) เกณฑ์การประเมิน การประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการจะตอ้งได้คะแนนตั้งแต่     

50 คะแนน ข้ึนไป จึงจะถือว่าผ่าน และสามารถเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารคณะวทิยาศาสตร์การกีฬาได ้

หมายเหต ุ นิสิตผูส้อบตอ้งเป็นผูป้ระสานงานกบัคณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ทุกท่าน   
                   และจองหอ้งสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์  
 

 

นิสิตดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  (ภายในปท่ี 2 /ภาคตน) ดังน้ี  
1) นิสิตสงโครงรางวิทยานิพนธ (3 บท) ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วรรณกรรม

ท่ีเก่ียวของ และวิธีดําเนินการวิจัย เทาจํานวนคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ (กอนสอบ
วิทยานิพนธ 1 สัปดาห) 

2) นิสิตสงเอกสารประกอบนําเสนอ PowerPoint เทาจํานวนคณะกรรมการในวันสอบ 
3) การสอบใชเวลาสอบ 2 ช่ัวโมง โดยนิสิตนําเสนอโดยใชโปรแกรม PowerPoint ไมเกิน 30 นาที         

และตอบขอชักถาม 
4) เกณฑการประเมิน การประเมินโครงรางวิทยานิพนธจากคณะกรรมการจะตองไดคะแนนตั้งแต 60 

คะแนน ข้ึนไป จึงจะถือวาผาน และสามารถเสนอขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรการกีฬาได 

หมายเหตุ  นิสิตผูสอบตองเปนผูประสานงานกับคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธทุกทาน  และจองหอง 
            สอบโครงรางวิทยานิพนธ  
 

 

ไมเห็นชอบ  
นิสิตปรับแกไขโครงราง

วิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

นิสิตบันทึกหัวขอวิทยานิพนธออนไลน ในเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th 



 

 

27 

            

   

 

 

 

 

           
                                           เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                  

 

 
 

 
                  

                 เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการวิจยัตามโครงรางท่ีไดรบัอนุมัต ิ

นิสิตจะสอบวิทยานิพนธได ก็ตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี ้
1) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
2) โครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบรหิารคณะเปนเวลาไมนอยกวา 

60 วันกอนสอบวิทยานิพนธ 
3) มีหลักฐานแสดงวา ไดสงบทความวิจัยซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธใหวารสารทาง

วิชาการพิจารณาเพ่ือการตีพิมพ หรือยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ 

4) มีหลักฐานแสดงวา ไดผานการรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเรียบรอยแลว 
5) มีรายช่ือวาไดสงวิทยานิพนธฉบับรางในระบบ CU e-Thesis แลว 

 

เสนอคํารองขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ โดยสงคํารองขออนุมัติ (บม.3)  
พรอมแนบวิทยานิพนธฉบับราง เอกสารขอ 1 – 5 ขางตน และใบตรวจการคดัลอกลิขสิทธ์ิ

สิ่งพิมพทางออนไลนดวยโปรแกรม Turnitin (ซ้ําซอนไดไมเกิน 35%)   
กอนสอบวิทยานิพนธ 2 สัปดาห  

เสนอเลขานุการและประธานกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นชอบใหสอบได 

สอบวิทยานิพนธ 
 

นิสิตสงวิทยานิพนธดวยระบบ CU e-Thesis 
 

 

 
อาจารยท่ีปรึกษาฯ พิจารณาวิทยานิพนธฉบับราง 

 
 

 

 

ไมเห็นชอบ 

 

 

 นิสิตปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ 

อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

นิสิต Submit วิทยานิพนธฉบับสมบูรณผานระบบ CU e-Thesis 
 

อาจารยท่ีปรึกษาฯ พิจารณาวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 

 

 
คณะตรวจสอบรายช่ือนิสติท่ีไดรับความเห็นชอบ

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 

 

 

ไมเห็นชอบ 

 

 

 นิสิตปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ 

อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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• ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สัปดาหท่ี 2 ของทุกเดือน  

• ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรการกีฬา : สัปดาหท่ี 4 ของทุกเดือน (หรือเปล่ียนแปลงตามความเหมะสม) 
 
การสําเร็จการศึกษา 

1. ลงทะเบียนเรียนและมีหนวยกิตสอบไดตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

2. ระยะเวลาการศึกษาไมเกินระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

3. บทความวิจัยซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และ

ผลงานการคนควาอิสระของนิสิตในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรตองไดรับ

การตีพิมพ หรือยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุมฉบับสมบูรณ 

หมายเหตุ    

หากนิสิตท่ีตองการสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด  นิสิตตองลงทะเบียนขอสําเร็จการศึกษาภายใน

กําหนดเวลาของภาคการศึกษาน้ัน 

 

 
จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 3/2557 

เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม  2557 
 

 

นสิิตพิมพวิทยานิพนธจากไฟล PDF สําหรับสงให 1) อาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ 

    2) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ 3) ประธานคณะกรรมการการบริหาร

หลักสตูร เซ็นอนุมัติ แลวสงวิทยานิพนธและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

นิสิตดําเนินการขอสําเรจ็การศึกษา ท้ังน้ี คณะฯ จะดาํเนินการจัดทําผูสําเร็จการศึกษา 
 เมื่อนิสิตไดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหบัณฑติวิทยาลยัเรยีบรอยแลว 
และเมื่อนิสิตไดสงเอกสารดังตอไปน้ีท่ีหนวยบัณฑิตศึกษาคณะฯ แลว 

1) สงใบตอบรับการตีพิมพเผยแพรลงวารสารวิชาการ 
2) สงบทความตนฉบับวารสาร 
3) สงแบบประเมินคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 
4) สงใบตรวจการคัดลอกลิขสิทธ์ิสิ่งพิมพทางออนไลนดวยโปรแกรม Turnitin 
5) สง CD ขอมูลวิทยานิพนธ 
6) สงหลักฐานการสอบผานภาษาอังกฤษ (กรณีไมผานภาษาอังกฤษตามเง่ือนไข

ใหสง CR60 ท่ีแสดงวาไดลงทะเบียนเรียนและสอบผานในรายวิชาท่ีกําหนด
ตามเง่ือนไขแลว) 
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ขั้นตอนการสอบวทิยานิพนธ 
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 ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ  สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดบัปริญญาโท 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตจะสอบวิทยานิพนธได ก็ตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี ้
1) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (CR60) 
2) โครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบรหิารคณะเปนเวลาไมนอยกวา 60 

วันกอนสอบวิทยานิพนธ 
3) มีหลักฐานแสดงวา ไดสงบทความวิจัยซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธใหวารสารทาง

วิชาการพิจารณาเพ่ือการตีพิมพ หรือยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ 

4) มีหลักฐานแสดงวา ไดผานการรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเรียบรอยแลว 
5) มีรายช่ือวาไดสงวิทยานิพนธฉบับรางในระบบ CU e-Thesis แลว 

  
 

เสนอคํารองขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ โดยสงคํารองขออนุมัติ (บม.3)  
พรอมแนบวิทยานิพนธฉบับราง เอกสารขอ 1 – 5 ขางตน และใบตรวจการคดัลอกลิขสิทธ์ิ

สิ่งพิมพทางออนไลนดวยโปรแกรม Turnitin (ซ้ําซอนไดไมเกิน 35%)   
กอนสอบวิทยานิพนธ 2 สัปดาห  

เสนอเลขานุการและประธานกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นชอบใหสอบได 
 

สอบวิทยานิพนธ 
 

สงวิทยานิพนธฉบบัสมบูรณจํานวนเทาคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอม
หนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธและแนบแบบประเมินวิทยานิพนธ 

กอนสอบวิทยานิพนธ  (กอนถึงวันสอบวิทยานิพนธ 1 สัปดาห) 
   

นิสิตนัดหมายคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน 

กอนยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ 1 เดือน 

เตรียมบทความวิจัย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ 

ใหบรรณาธิการพิจารณาเพ่ือพิจารณาการตีพิมพ 

นิสิตจองหองสอบและประสานขอใชโสตทัศนศึกษา 

(กอนถึงวันสอบวิทยานิพนธ 2 สัปดาห) 

นิสิตพิมพวิทยานิพนธจากไฟล PDF สําหรับสงให 1) อาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ 

 2) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และ 3) ประธานคณะกรรมการการบริหาร

หลักสตูร เซ็นอนุมัติ  แลวสงวิทยานิพนธและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
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แบบประเมินการใชสัญลักษณ S/U 
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1. สําหรับนิสิต 

 1.1 ชื่อ/นามสกุลนสิิต (นาย/นาง/นางสาว)                                          รหัสนิสิต 
  แขนงวิชา       
  เขาศึกษาในภาคการศึกษา ปการศึกษา  
  หลักสูตร   หลักสูตรปกติ        หลักสูตรพิเศษ 
  ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ  (ภาษาไทย)   
    
  ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ  (ภาษาอังกฤษ)   
    
  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  
  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  
 1.2 ลงทะเบียนวิทยานพินธคร้ังแรกในภาคการศึกษา ปการศึกษา  

จํานวนหนวยกิตวทิยานพินธตลอดหลักสูตร หนวยกิต  ลงทะเบียนวิทยานิพนธภาคการศึกษานี้ หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตวทิยานพินธที่เหลือ    หนวยกิต 

 1.3 รายงานการดําเนนิการงานวิจัยประจําภาคการศึกษา  ปการศึกษา   

กิจกรรม 
เดือน 

     
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

 

2. สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
 2.1  การดําเนินการงานวิจัยของนิสิต   เห็นชอบ   ไมเห็นชอบ 
 ขอเสนอแนะ  
    
 2.2  ความกาวหนาในการทาํวิทยานิพนธ   ต่ํากวาเปาหมาย   เหมาะสม   เกินเปาหมาย 
 2.3  ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตอการทํางานวิจยัของนิสิต  
   
 
 

3. ผลการประเมินวิทยานิพนธประจําภาคการศึกษา  
    S  
    U 
   

  ลงนาม  
 ( ) 
  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
      / /  
 
หมายเหตุ   ใหนิสิตรับผิดชอบขอผลประเมินวิทยานิพนธจากอาจารยท่ีปรึกษา สงท่ีหนวยจัดการศึกษา งานวิชาการและวิจัย  
               กอนส้ินสุดการสอบปลายภาค 

แบบประเมินการใหสัญลักษณ S/U รายวิชาวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต 
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แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธและ

แบบเสนอขอสอบวิทยานิพนธ 



 แบบเสนอขอความเหน็ชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์                                           34 
ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (ใช้ตวัพิมพ์เท่านัน้) 
 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)            รหสั   
นิสติแขนงวชิา.                 วิทยานิพนธ์   หนว่ยกิต 
เข้าเรียนในหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ตัง้แตภ่าคการศกึษา    ต้น    ปลาย    ปีการศกึษา    
ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่สะดวก       โทรศพัท์     
มือถือ     E-MAIL         
มีความประสงค์ขออนมุตัโิครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือดาํเนินการตอ่ไป 
หวัข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย             
                   
หวัข้อวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ(พิมพ์ตวัพิมพ์ใหญ่ทกุตวั)          
                             
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์      โทรศพัท์     
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม      โทรศพัท์     
ทัง้นีไ้ด้แนบโครงการวิจยั จํานวน………………….ชดุ มาด้วย 
 
ลงช่ือ……………………………………อาจารย์ท่ีปรึกษา              ลงช่ือ…………………………………อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้าม)ี 

      (    )    (    ) 
          …………./…….……./…………...                                             …………./…….……./…………... 
 

ลงช่ือ………………………………………. นิสติ 
(    ) 

…………./…….……./…………... 
ได้ผา่นการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วเมื่อวนัท่ี     
โดยการประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้คะแนนเฉลีย่  คะแนน  
 

 ลงช่ือ      
                                      (     ) 
                                             ประธานแขนงวิชา      
                                                          …………/…………/………….                 
 

มติจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตครัง้ท่ี    วนัท่ี   
    เห็นชอบ  โดยไมแ่ก้ไข 
    เห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขดงันี ้
                     

  รอขอความเห็นชอบ  โดยมข้ีอเสนอแนะให้ปรับแก้ไข และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครัง้ 
                     
                 ไมเ่ห็นชอบ นิสติดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครัง้ 
               เหตผุล            
     โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้
            ประธานกรรมการ 
         อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
         อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
         กรรมการ 
         กรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั 
             

ลงช่ือ     .     
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัพฒัน์  หลอ่ศิริรัตน์)                      อนมุตัิ    
   เลขานกุารคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ 
 …………./…….……./……..   
               ลงช่ือ     

                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัชยั  บญุรอด) 
                                                                              ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ 
                                                                   …..……/……..…../………..... 
                                                                                            

บม.1 
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ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)            รหัส   
นิสิตแขนงวิชา.                 วิทยานิพนธ   หนวยกิต 
เขาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษา      ตน          ปลาย    ปการศึกษา    
ท่ีอยูท่ีติดตอสะดวก       โทรศัพท      
มือถือ     E-MAIL         
มีความประสงคขออนุมัตโิครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือดําเนินการตอไป 
หัวขอวิทยานิพนธภาษาไทย             
                   
หัวขอวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ(พิมพตัวพิมพใหญทุกตัว)          
                              
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ      โทรศัพท      
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม      โทรศัพท     
และไดแนบโครงการวิจัย จาํนวน………………….ชุด มาดวย 
ท้ังน้ี มีมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งท่ี  วันท่ี   
     โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดังมีรายนามตอไปน้ี 
         ประธานกรรมการ 
         อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
         อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
         กรรมการ 
         กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ลงช่ือ…………………………………….……อาจารยท่ีปรึกษา         ลงช่ือ…………………………………………………อาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) 
      (    )    (    ) 
          …………./…….……./…………...                                             …………./…….……./…………... 
 
ลงช่ือ…………………………………นิสติ    ลงชื่อ……………..……………………………….. 
(   )                        (    )  
…………./…….……./…………...           ประธานแขนงวิชา.............................................................        
                               …………/…………/…………. 
 
                ลงช่ือ............................................................................. 
                                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพัฒน  หลอศิริรตัน) 
                 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 
                                        …………./…….……./…….. 
 

มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ครัง้ท่ี   วันท่ี    
  อนุมัติ  โดยไมแกไข 
  อนุมัติ  โดยมีขอแกไขดังน้ี 
             
             
              

ลงชื่อ...................................................... 
(อาจารย ดร.สุรสา โคงประเสริฐ) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
…………./…….……./…….. 

         แบบเสนอขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ

  

 
ตอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ใชตัวพิมพเทานั้น) 
 

บม.2 
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(กรุณาถ่ายเอกสารหน้าอนมุตัิโครงร่างวิทยานิพนธ์แนบมาด้วย) 

 

 

 
แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธและขอหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
เรื่อง ขอสอบวิทยานิพนธและหนังสือขอเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ (ผานเลขานุการคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ) 

 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)       รหัส 

นิสิตแขนงวิชา      วิทยานิพนธ  .หนวยกิต 

เขาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษา     ตน     ปลาย    ปการศึกษา    

ท่ีอยูท่ีติดตอสะดวก             

        โทรศัพท      

มือถือ      E-MAIL        

ไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ครั้งท่ี วันท่ี   

หัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาไทย)          

              

หัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาอังกฤษ)          

              

ผานจรยิธรรมการวิจยัเมื่อวันท่ี           
และไดแนบวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ มาดวย  
โดยผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธไดสงตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ         

 ระบุช่ือวารสารพรอมแนบบทความพรอมท่ีจะตีพิมพ             

              

ท้ังน้ีมีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหสอบวิทยานิพนธ ใน

วันท่ี  เดือน   .พ.ศ.    เวลา    ณ     

และขอหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งมีรายนามตอไปน้ี 

        ประธานกรรมการ 

        อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

        อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  

        กรรมการ 
        กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
  ลงช่ือ………………………………………………    ลงช่ือ……………………………………………. 
            (     )  (    ) 
        อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ             นิสิต 
         …………/…………/…………               …………/…………/………… 

 

   เห็นสมควรอนุมัต ิ  อนุมัติ             ไมอนุมัต ิ

 
    ...............................................     ...............................................  
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพัฒน  หลอศิริรตัน)      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย บุญรอด) 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 
 ........../.............../.........  ........../.............../......... 

 
ถามีการเปล่ียนแปลงกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตอนุมัติ ใหเลขานกุารคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเปล่ียนแปลงหรือแตงต้ังซอม 

บม.3 
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แบบประเมินวิทยานิพนธร์ะดบับณัฑติศึกษา กอ่นการสอบวิทยานิพนธ ์

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
 

ชื่อ/นิสติ         รหสั  

หลกัสูตร      สาขาวชิา       

ระดบัการศึกษา   มหาบณัฑติ   แผน ก แบบ ก 1 (เนน้การวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธอ์ย่างเดยีว)   

 แผน ก แบบ ก 2 (เนน้การวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธแ์ละการเรยีนรายวชิา) 

 ดุษฎบีณัฑติ      แบบ 1.1 (รบัจากผูส้าํเรจ็ปรญิญาโท: เนน้การวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธอ์ย่างเดยีว)  

   แบบ 1.2 (รบัจากผูส้าํเร็จปรญิญาตร:ี เนน้การวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธอ์ย่างเดยีว)  

 แบบ 2.1 (รบัจากผูส้าํเรจ็ปรญิญาโท: เนน้การวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธแ์ละมกีารเรยีนรายวชิา)  

 แบบ 2.2 (รบัจากผูส้าํเรจ็ปรญิญาตร:ี เนน้การวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธแ์ละมกีารเรยีนรายวชิา) 

  

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั            

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร่์วม            

หวัขอ้วิทยานิพนธท่ี์ไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารสาํนกัวิชาฯ 

ภาษาไทย              

               

ภาษาองักฤษ              

               

ก.  ประเดน็คุณภาพทางวชิาการดา้นแนวคิด วธิีการและผลงาน (กา    ในแถวของประเดน็คุณภาพทีเ่ลอืกและใหค้าํอธิบาย) 
 
 ประเดน็คุณภาพ  ใหเ้หตผุลหรอืยกเนื้อหาในวทิยานิพนธท์ีท่าํใหเ้ลอืกประเดน็นี้ 

1 อธบิายปญัหาและความสาํคญัของปญัหาอย่างชดัเจน 

 

 

  

2 ตัง้สมมตุิฐานหรือกรอบแนวคิดของงานวจิยัที่น่าสนใจหรือฉีกมมุมอง 

 

 

  

3 เป็นการออกแบบงานวจิยัที่ด ีมมีมุมองที่รอบดา้น 

 

 

  

4 ใชห้รือพฒันาเครื่องมอืใหม ่วธิกีารหรือแนวใหม ่

 

 

  

5 สรา้งความรูใ้หมแ่ละมคีวามสาํคญัต่อวงวชิาการ 

 

 

  

6 เป็นงานวจิยัที่สรา้งผลกระทบต่อชมุชนและจะก่อใหเ้กิดการเปลีย่น

ความคิดของสาธารณชน 
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 ประเดน็คุณภาพ  ใหเ้หตผุลหรอืยกเนื้อหาในวทิยานิพนธท์ีท่าํใหเ้ลอืกประเดน็นี้ 

7 เป็นงานวจิยัตน้แบบ (Prototype) 

 

 

  

8 เป็นงานวจิยัที่ตีพมิพห์รือสามารถตีพมิพไ์ดใ้นวารสารที่ม ีImpact 

factor สูง 

 

  

9 เป็นงานวจิยัที่มคีวามสาํคญัต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 

 

 

  

10 เป็นงานวจิยัที่ขยายขอบเขตขององคค์วามรู ้เปิดมมุมองใหม่ สาํหรบั

งานวจิยั 

 

 

  

 
ข. ประเดน็คุณภาพดา้นเอกสารและขอ้มลู (เลอืกคอลมัน ์ทีส่อดคลอ้งกบัความเหน็ของทา่น) 

ประเดน็คุณภาพ ดเีด่น ดมีาก ด ี พอใช ้ ตอ้งปรบัปรุง 

1 ทาํการทบทวนวรรณกรรมอย่างเพยีงพอ เหมาะสม  

•  อธบิายปญัหาและความสาํคญัของปญัหาอย่างชดัเจน 

•  ตัง้สมมตุฐิานของประเดน็วจิยัทีน่่าสนใจหรอืฉีกมมุมอง 

•  วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตงานวจิยัชดัเจน 

     

2 ความสามารถในการเขียนเพื่อนําเสนอวิทยานิพนธ์ใหเ้ห็นความเชื่อมโยงที่ชดัเจน       

มคีวามน่าสนใจ และใชภ้าษาไดด้ ี

•   ความเกี่ยวขอ้งและครอบคลุม 

•  ความทนัสมยัของวรรณคดแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

•  สรุปเชื่อมโยงวรรณคดทีีม่อียู่กบังานวจิยัตนเองได ้

     

3 เลอืกใชว้ธิกีารทดลอง วธิกีารเก็บขอ้มลู วธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล ทีม่คีวามเหมาะสม 

•  การออกแบบงานวจิยัเหมาะสม 

•  ประชากรและจาํนวนกลุม่ตวัอย่างมคีวามเหมาะสม 

•  วธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอย่าง / ดาํเนินการวจิยั 

•  เก็บขอ้มลูถูกตอ้งเหมาะสม 

     

4 มขีอ้มลูทีห่นกัแน่น น่าเชื่อถอื และมกีารวเิคราะหข์อ้มลูอย่างละเอยีดและสมบูรณ ์

•  วเิคราะหข์อ้มูลตามวตัถปุระสงคข์องงานวจิยั 

•  เลอืกใชส้ถติเิหมาะสม 

•  เลอืกรูปแบบในการแสดงผลไดเ้หมาะสม 

     

5 วจิารณ์ผลการทดลองหรอืผลงานไดอ้ย่างละเอยีด ลกึซึ้ง 

•  ความกระจ่างในการอภปิราย / เสนอแนะ 

•  ความลกึซึ้ง / เฉียบคม ในการอภปิราย 

•  เหตผุลทีใ่ชใ้นการประกอบการอภปิราย 

•  สรุปงานวจิยัไดต้รงประเดน็และมคีวามเชื่อมโยงทีด่ ี
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ประเดน็คุณภาพ ดเีด่น ดมีาก ด ี พอใช ้ ตอ้งปรบัปรุง 

6 นาํเสนอบทสรุปไดก้ระชบัและผูกเรื่องท ัง้หมดเขา้ดว้ยกนัอย่างเหมาะสม 

•  ความมคีุณค่า ใหม่ น่าสนใจ การนาํไปประยุกตใ์ช ้

•  งานวจิยัสามารถตพีมิพไ์ดใ้นวารสารทีม่ ีImpact factor สูง 

•  มปีระโยชนต่์อสงัคม 

•  งานวจิยัสามารถขยายขอบเขตขององคค์วามรู ้เปิดมมุมองใหม่ 

     

7 ภาษา 

•  การใชภ้าษา วรรคตอน ตวัสะกด ย่อหนา้ อา้งองิ 

     

 
ความคดิเหน็อืน่ ๆ (หากเนื้อทีไ่ม่พอสาํหรบัการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการแกไ้ขวทิยานิพนธ ์ใหก้รรมการแนบเอกสารเพิม่เตมิ) 

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

(ลงนาม)     ผูป้ระเมนิ 

(     ) 

วนัที ่      เดอืน    พ.ศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ

  1. ในวนัสอบวทิยานพินธใ์หค้ณะกรรมการสอบทกุท่านส่งผลการประเมนิใหป้ระธานกรรมการก่อนเริม่สอบวทิยานิพนธ ์

2. ใหป้ระธานกรรมการสอบรวบรวมแบบประเมนิของกรรมการสอบทกุท่านและเก็บไวท้ีห่ลกัสูตรเป็นเวลาอย่างนอ้ย 2 ปี  
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ชื่อ/นิสติ       แขนงวชิา        
หลกัสูตร         สาขาวชิา        
ระดบัการศึกษา   มหาบณัฑติ   �แผน ก แบบ ก 2 (เนน้การวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธแ์ละการเรยีนรายวชิา)  

 ดุษฎบีณัฑติ      แบบ 1.1 (รบัจากผูส้าํเร็จปริญญาโท: เนน้การวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธอ์ย่างเดยีว)  
 แบบ 2.1 (รบัจากผูส้าํเร็จปรญิญาโท: เนน้การวจิยัโดยมกีารทาํวทิยานิพนธแ์ละมกีารเรยีนรายวชิา)  

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั            
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร่์วม            
หวัขอ้วิทยานิพนธ ์
ภาษาไทย              
               
ภาษาองักฤษ                  
               
 
ลาํดบัที่ รายการ รายละเอยีด 

1 หวัขอ้วทิยานิพนธ ์ ผ่านคณะกรรมการภายในแขนงวชิา............................................................. 
เมือ่วนัที.่........................เดอืน...............................พ.ศ. ............................. 
 

2 โครงร่างวทิยานิพนธ ์ ผ่านคณะกรรมการภายในแขนงวชิา.............................................................. 
เมือ่วนัที.่........................เดอืน...............................พ.ศ. ............................. 

ผ่านคณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ ์
เมือ่วนัที.่........................เดอืน...............................พ.ศ. ............................. 

3 ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาแบบสอบถาม/รูปแบบการออกกาํลงักาย 
 

ตรวจสอบแลว้ ณ วนัที.่........................................ 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(............................................................) 

อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธห์ลกั 

ประกอบไปดว้ย  1. ................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 
4. .............................................................................................................. 
5. .............................................................................................................. 
จดหมายเชญิผูท้รงคุณวฒุฯิ ลงวนัที.่............เดอืน........................พ.ศ. .......  

4 จรยิธรรมการวจิยั 
 

ผ่านคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั............................................. 
เมือ่วนัที.่........................เดอืน...............................พ.ศ. ............................. 
 

5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
      การทดลอง 
 
 

ตรวจสอบแลว้ ณ วนัที.่........................................ 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(............................................................) 

อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธห์ลกั 

เครื่องมอื............................................................................................................. 
หนงัสอืขออนุญาตใชเ้ครื่องมอืฯ ลงวนัที่...............เดือน......................พ.ศ. .......... 
เริ่มทาํการเก็บขอ้มลู วนัที่.......................เดอืน.................................พ.ศ. ............ 
เสร็จสิ้นวนัที่.........................เดอืน.................................พ.ศ. .............................. 
สถานที่เก็บขอ้มลู................................................................................................. 
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง...............................................คน 
ปญัหาและอปุสรรค.............................................................................................. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

*กรุณาแนบใบบนัทกึขอ้มลูและรูปภาพขณะดาํเนินการวจิยั* 
 

      การสาํรวจ 
 
 

ตรวจสอบแลว้ ณ วนัที.่........................................ 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(............................................................) 

อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธห์ลกั 

หนงัสอืขออนุญาตเก็บแบบสอบถาม ลงวนัที่............เดอืน....................พ.ศ. ........ 
เริ่มทาํการเก็บขอ้มลู วนัที่.......................เดอืน.................................พ.ศ. ............ 
เสร็จสิ้นวนัที่.........................เดอืน.................................พ.ศ. .............................. 
สถานที่เก็บขอ้มลู................................................................................................. 
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง...............................................คน 
ปญัหาและอปุสรรค.............................................................................................. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

*กรุณาแนบแบบสอบถามและรูปภาพขณะเก็บขอ้มลูการวจิยั* 

แบบฟอรม์การตรวจสอบการทาํวิทยานิพนธข์องนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
ใหนิ้สติกรอกและเตรียมขอ้มูลส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละหลกัสูตรฯ กอ่นสอบวิทยานิพนธอ์ย่างนอ้ย 1 เดือน 
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ลาํดบัที่ รายการ รายละเอยีด 

     เชงิคุณภาพ 

 

 
ตรวจสอบแลว้ ณ วนัที.่........................................ 

 
ลงชื่อ..................................................... 
(............................................................) 

อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธห์ลกั 

หนงัสอืขอคามร่วมมอืในการเก็บขอ้มลู ลงวนัที่..........เดอืน................พ.ศ. ...... 
เริ่มทาํการเก็บขอ้มลู วนัที่......................เดอืน.................................พ.ศ. ............ 
เสร็จสิ้นวนัที่........................เดอืน.................................พ.ศ. .............................. 
สถานที่เก็บขอ้มลู................................................................................................. 
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง...............................................คน 
ปญัหาและอปุสรรค............................................................................................. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

*กรุณาแนบเอกสารประกอบและรูปภาพขณะเก็บขอ้มลูการวจิยั* 

6 การเตรียมสอบวทิยานิพนธ ์

 

 

 
ตรวจสอบแลว้ ณ วนัที.่........................................ 

 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(............................................................) 

อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธห์ลกั 

 

 
ตรวจสอบแลว้ ณ วนัที.่........................................ 

 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(............................................................) 

เลขานุการหลกัสูตรฯ 

วางแผนสอบวทิยานิพนธใ์นวนัที่ ................เดอืน............................พ.ศ. ............ 
การเตรียม Manuscript      เสร็จ            ไมเ่สร็จ   
การส่ง Manuscript           ส่งแลว้         ยงัไมส่่ง 
จะส่งวารสารชื่อ................................................................................................... 
ส่งวทิยานิพนธฉ์บบัร่างในระบบ CU e-Thesis     
  ส่งแลว้ เมือ่วนัที่...................................     ยงัไมส่่ง    

เตรียม    
  ผลการศึกษา (CR60) 
  ใบตอบรบัการส่งบทความไปยงัวารสารวชิาการที่อยู่ในฐานขอ้มลู 
      ISI หรือ Scopus หรือ Scimago 
  ผลสอบภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานที่แสดงว่าไดส่้งวทิยานิพนธฉ์บบัร่างในระบบ CU e-Thesis 

  ใบตรวจการคดัลอกลขิสทิธิ์สิง่พมิพท์างออนไลนด์ว้ยโปรแกรม Turnitin 
ปญัหาและอปุสรรค............................................................................................. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

7 หลงัสอบวทิยานิพนธ ์   ดาํเนินการตามข ัน้ตอนการดาํเนินการเกี่ยวกบัวทิยานิพนธใ์นฐานขอ้มลู 
     วทิยานิพนธอ์อนไลน ์
รายการเอกสารดงัต่อไปน้ีส่งที่หน่วยบณัฑติศึกษาคณะฯ 
  ส่งแบบฟอรม์การแกไ้ขวทิยานิพนธภ์ายหลงัการสอบวทิยานิพนธ ์
  ส่งใบตอบรบัการตีพมิพเ์ผยแพร่ลงวารสารวชิาการ 
  ส่งบทความตน้ฉบบัวารสาร   
  ส่งแบบประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค ์
  ส่งใบตรวจการคดัลอกลขิสทิธิ์สิง่พมิพท์างออนไลนด์ว้ยโปรแกรม Turnitin 
  ส่ง CD ขอ้มลูวทิยานิพนธ ์
  ส่งหลกัฐานการสอบผ่านภาษาองักฤษ 

 
(ลงนาม)      

(     ) 
นิสติ 

วนัที่       เดอืน    พ.ศ.   
 
 

(ลงนาม)      
 (     ) 

อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลกั 
วนัที่       เดอืน    พ.ศ.   

 
 

(ลงนาม)      
 (     ) 

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
วนัที่       เดอืน    พ.ศ.   
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การสงวิทยานิพนธดวยระบบ CU e-Thesis 



ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์  (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แนวปฏิบัติก่อน save as complete thesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การส่งวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ  CU e-Thesis 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
CU e-Thesis ประกาศชื่อนิสิตที่ได้รบัความเห็นชอบ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ ์

นิสิตพิมพว์ิทยานิพนธ์จากไฟล ์PDF และเอกสารส าหรบัส่งฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม 
**ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่  

แนวปฏิบัติหลังจาก อ.ที่ปรึกษาเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
 

นิสิตส่งวิทยานิพนธ์และเอกสารที่เกีย่วข้องที่บัณฑติวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยัประกาศรายชื่อนิสิตทีส่่งวิทยานิพนธ์  
ใน www.grad.chula.ac.th และ ล็อคระบบ CU e-Thesis 

บัณฑิตวิทยาลยั  
 

นิสิต 

อ.ที่ปรึกษาฯ  

คณะ 

 นิสิต save as complete thesis (วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์) ผ่าน CU e-Thesis 

1. ระบุการปกปิด/เผยแพร่วทิยานิพนธ ์ 2. ระบุ Research Mapping 

3. ระบุการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 4. กรอกแบบสอบถาม และระบุผลการ
ตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการด้วย

โปรแกรม Turnitin 

CU e-Thesis ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับความเห็นชอบ
วิทยานิพนธ์ฉบบัร่าง 

นิสิตสอบวิทยานิพนธ์ 

นิสิตแก้ไขวิทยานิพนธ์ และกรอกเอกสารส าหรบัส่งวิทยานิพนธ์  
ผ่านระบบ CU e-Thesis 

คณะตรวจสอบรายชื่อนิสิตทีส่่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
ที่ ethesis.grad.chula.ac.th 

 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัการสอบ 

นิสิตพิมพ์วิทยานิพนธ์ด้วย CU e-Thesis 

นิสิต save as draft thesis (วิทยานิพนธ์ฉบับรา่ง) ผ่าน CU e-Thesis 

อาจารย์ทีป่รึกษาฯ พิจารณาวทิยานิพนธ์ฉบับรา่ง 

อาจารย์ทีป่รึกษาฯ พิจารณาวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
และเอกสารส าหรับส่งวิทยานิพนธ์ 



แนวปฏบิัติก่อน save as complete thesis 
ขั้นตอนที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูล                                                         
1.1 ไฟล์เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 3 ไฟล์ รูปแบบ MS Word หรือ PDF (เฉพาะนิสิตที่มีการเผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์แล้ว) 
1.2 รายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ (Originality Report) ด้วยโปรแกรม Turnitin เฉพาะหน้าที่แสดงเปอร์เซนต์

รวมของการคัดลอก 
ขั้นตอนที่ 2 : ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ออนไลน์ 
2.1 เข้าสู่ระบบวิทยานิพนธอ์อนไลน์ผ่าน ethesis.grad.chula.ac.th  เลือกเมนู Thesis Database > Home   
2.2 กรอกข้อมูลแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
2.3 กรอกข้อมูล Research Mapping 
2.4 กรอกข้อมูลแบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ พร้อมอัพโหลดไฟล์ (ข้อ 1.1) (เฉพาะนิสิตที่มีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์แล้ว) 
2.5 กรอกข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ส าเร็จการศึกษา และระบุเปอร์เซนต์การตรวจสอบการคัดลอกลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม 

Turnitin (ข้อ 1.2) 

 
 

แนวปฏบิัติหลงัจาก อ.ที่ปรึกษาเหน็ชอบวิทยานพินธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง        

นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 16.00 น. ภายในวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่
ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย (จท.90)  โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :- 
3.1  วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  1  เล่ม          **ห้ามใส่บทความวิจัยไว้ในเล่มวิทยานิพนธ์** 

- ไม่ต้องเย็บเล่มวิทยานิพนธ์ 
- มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ท่ีมุมขวาล่างของปกวิทยานิพนธ์หน้าแรก  และทีด่้านซ้ายของวิทยานิพนธ์ทุกหน้า 
- หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ ์: มีลายเซ็นจริงของคณบดีและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   
- หน้าบทคัดย่อไทย/อังกฤษ :  มีลายเซ็น อ.ที่ปรึกษาหลัก / อ.ที่ปรึกษาร่วม และลายเซ็นนิสิตครบถ้วน 

   มีจ านวนหน้าวิทยานิพนธ์ตรงกับเลขหน้าในประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
- **กรณีหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์หรือหน้าบทคัดย่อขาดลายเซ็นของคณบดี  คณะกรรมการสอบหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ให้นิสิตแนบบันทึกข้อความขอเลื่อนส่งหน้าอนุมัติ/หน้าบทคัดย่อ พร้อมช้ีแจงเหตุผล และระบุวันที่สามารถส่ง
เอกสารดังกล่าวได้  โดยให้ประธานคณะกรรมการสอบลงนาม** 

3.2  เอกสารส าหรับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์   โดยจัดพิมพ์จาก ethesis.grad.chula.ac.th  เลือกเมนู Thesis Database > 
Document for  submission of Complete Thesis ซึ่งนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการสอบลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 

3.3  รายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Turnitin  เฉพาะหน้าที่แสดงเปอร์เซ็นต์รวมของการ
คัดลอกฯ   

3.4  เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตหลักสูตรสหสาขาวิชาที่มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แล้ว) 

 
ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
1. นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ก่อนวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาถัดไป   หากนิสิตเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

ภายหลังก าหนด  ให้นิสิตติดต่อคณะเพื่อขอรักษาสถานภาพนิสิต (เฉพาะนิสิตที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษา) 
2. บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นิสิตน าวิทยานิพนธ์ที่ส่งแล้ว กลับไปแก้ไขอีกโดยเด็ดขาด เน่ืองจากคณะกรรมการสอบทุกท่านได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
3. บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นิสิตขอคนืหรือขอสืบค้นเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งแล้วโดยเด็ดขาด    
4. นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพียง 1 เล่ม และช าระค่าท าปก จ านวน 240 บาทพร้อมค่าถ่ายเอกสาร เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยท าส าเนา (ขาว-ด า) เพิ่มอีก 1 เล่ม  

(หากนิสิตมีความประสงค์จะให้วิทยานิพนธ์เป็นภาพสีทั้ง 2 เล่ม  ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ จ านวน 2 เล่ม และช าระค่าท าปก จ านวน 240 บาท  โดยไม่ต้อง
ช าระค่าถ่ายเอกสาร) 

5. นิสิตสามารถ download คู่มือการตรวจสอบการคัดลอกลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ฯ ด้วยโปรแกรม Turnitin  ได้ทีh่ttp://www.car.chula.ac.th/gotoweb/GuideTiiMay2011.pdf 

http://www.car.chula.ac.th/gotoweb/GuideTiiMay2011.pdf
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คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
“บัณฑิตจฬุาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก” 

ประเด็น  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. มีความรู ้ รู้รอบ มีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

รู้ลึก มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียนอย่างถ่องแท้
และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ 
มีความรู้ทีท่ันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 มีความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง 
เข้าใจอย่างลึกซึ้ งในเนื้อหาสาระหลักและ
สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ 

มีความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าใจ
อย่างลุ่มลึกในเนื้อหาสาระหลักและสามารถพัฒนา
นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2. มีคุณธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์  มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ 

มีจรรยาบรรณ มีระเบยีบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม 
ประพฤติปฏบิัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  

มีระเบยีบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม  ประพฤติปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และ
จรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย 

3. คิดเป็น สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมเีหตุผลและคิด
แบบองค์รวม  

สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สามารถคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์ สามารถคิดรเิริม่สรา้งสรรค์จากพ้ืนฐานของ
ความรู้ที่เรียน  

สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการอย่างริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ 

มีทักษะในการคิดแก้ปญัหา สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยกุต์ใช้
ความรู้ที่เรียนมา 

สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยเลือกใช้วิธีการ
ที่เหมาะสม 

สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยสังเคราะห์วิธีการ
ที่เหมาะสม 

4. ท าเป็น มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์   
รู้วิธีแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ได ้

มีทักษะในการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างลึกซึ้ง ติดตามความก้าวหนา้ในงานวิจัย  
รู้วิธีแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ได ้

มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างลึกซึ้ง ติดตามความ ก้าวหน้าในงานวิจัย   
รู้วิธีแก้ปัญหา และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

มีทักษะทางการสื่อสาร - ใช้ภาษาไทยไดด้ีมากท้ังการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อการสื่อสารใหเ้หมาะกับสถานการณ์
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีในการอ่าน และ
สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง และเขียนใน
ระดับดีพอสมควร

- ใช้ภาษาไทยไดด้ีมากท้ังการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทั้งการฟัง พูด
อ่าน และเขียน

-ใช้ภาษาไทยไดด้ีมากท้ังการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่าน
และเขียน สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้

มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมในการ
สื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการสืบค้น วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอผลงานวิชาการ 

มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และสถิต ิ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ในระดับพื้นฐาน 

มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการศึกษาวิจัยและการประกอบอาชีพ 

มีทักษะการบรหิารจดัการ สามารถวางแผนและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และท างานเป็นหมู่คณะ 

สามารถวางแผนและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ
ท างานเป็นหมู่คณะ และมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
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ประเด็น  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
5. ใฝ่รู้และรู้จัก

วิธีการเรียนรู้ 
ใฝ่รู ้ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

รู้จักวิธีการเรียนรู้  
(Learning to learn) 

รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

6. มีภาวะผู้น า - มองการณ์ไกล กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและ
ประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร   เป็นผู้น ากลุ่มกิจกรรมได้ในระดับและสถานการณ์ที่
เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

7. มีสุขภาวะ - ตระหนักถึงความส าคัญ รู้จักวิธีการ และดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้ 
8. มีจิตอาสาและ

ส านึก
สาธารณะ 

- มีจิตส านึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งท าประโยชน์ให้สังคม 

9. ด ารงความเป็น
ไทยในกระแส 
โลกาภิวัตน ์

- ส านึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จักก าหนดบรรทัดฐานแห่งความพอเหมาะพอดีในการครองชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและรู้เท่าทันการพัฒนาเปลี่ยนแปรของบริบททางสังคม เพื่อสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยังด ารงความ
เป็นตัวของตัวและทะนุบ ารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างเป็นอิสระ ยั่งยืน และมีสันติสุข 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 724 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

ส านักงานวิชาการ 
24 มิถุนายน 2553 
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รายละเอียดการสงบทความวิจัยและวิชาการ 

ลงตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
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รายละเอียดการสงบทความวิจัยและวิชาการลงตีพิมพ 
ในวารสารวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

รายละเอียดในการเตรียมบทความวิชาการและบทความวิจัย 
1. พิมพลงในกระดาษขนาด A4 (8x11.5”) พิมพหนาเดียว (รูปแบบตัวอักษร Angsana New  ขนาด 16  กั้น

หนา/หลัง/บน/ลาง  1 น้ิว)  สงไฟลบทความจํานวน 1 ชุด จํานวนไมเกิน 15 หนา
2. บทความที่สงตองไมเคยพิมพเผยแพรในวารสารอ่ืนมากอน หรือไมอยูในระหวางที่สงไปพิมพในวารสารอ่ืน
3. ชื่อเร่ืองภาษาไทย ไมเกิน 50 คํา และภาษาอังกฤษ ไมเกิน 25 คํา ตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทย ไมเกิน 500 คํา

และภาษาอังกฤษ ไมเกิน 300 คํา เปนความเรียง พรอมทั้งคําสําคัญ (Key Words) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษควรมี 3-5 คํา

4. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ใหเขียนเปนภาษาไทย ประกอบดวย ลําดับที่ ชื่อ สวนขอความและที่มา โดยปกติ
ใหพิมพอยูในหนาเดียวกันทั้งหมด ชื่อตารางเขียนไวดานบนตาราง  ชื่อรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ เขียนไวดานลาง
รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ โดยใน 1 บทความใหมีตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ รวมกันไมเกิน  5 ตาราง/รูปภาพ/
แผนภูมิ/กราฟ ควรมีขนาดเหมาะสมโดยจัดใสในไฟลงานและแยกไฟลมาดวย

5. การเขียนเอกสารอางอิงใหใชแบบ APA เปนหลัก หากเอกสารอางอิงเปนภาษาไทยใหแปลเปนภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด โดยการอางอิงในเนื้อหา หากเปนชื่อชาวตางประเทศใหเขียนชื่อทับศัพทเปนภาษาไทยดวย มิใหอางอิง
ผลงานวิทยานิพนธ โดยใหอางอิงถึงวารสารที่ตีพิมพผลงานวิทยานิพนธที่ตองการอางอิง รูปแบบการเขียนอางอิง
ระบบ APA มีดังนี้

1. วารสารและนิตยสาร
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเร่ือง. ชื่อวารสาร, ปที(่ฉบับที)่, หนาแรก-หนาสุดทาย.

2. หนังสือ
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ.

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเร่ือง,วันทีท่ําการสบืคน. ชือ่ฐานขอมูล. URL

6. สําหรับบทความวิจัย การจัดลําดับเร่ืองควรประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้
 ชื่อเร่ืองงานวิจัยและบทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อผูวิจัยหลัก/รอง และคณะ/
สถาบันหรือสถานที่ทํางานดวย
 ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา
 วัตถุประสงคของการวิจัย
 สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
 วิธีดําเนินการวิจัย
 ข้ันตอนการดําเนนิการวิจยั
 การวิเคราะหขอมูล
 ผลการวิจัย
 อภิปรายผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัย
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย (ถามี)
 กิตติกรรมประกาศ (ถามี)
 เอกสารอางอิง

ผูเขียนสามารถ Download แมแบบ (Template) รูปแบบการเตรียมบทความไดที่ www.spsc.chula.ac.th 

ทั้งน้ี วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับตีพิมพบทความที่เขียนบทความ และเอกสารอางอิงไมเปนไป 

ตามรูปแบบที่กําหนด  

สถานที่ติดตอ : คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

E-mail: spsc_journal@hotmail.com โทร. 02 218-1030, 084-551-7377 โทรสาร 02-218-1030 

http://www.spsc.chula.ac.th/
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รูปแบบการเขียนบทความวิจัย (ภาษาไทย) 

 

=ช่ือเร่ืองภาษาไทย=  (ไมเกิน 50 คํา) 
  (เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 

ช่ือผูแตง 1 
1
 ช่ือผูแตง 2 

2 และช่ือผูแตง 3 
3
 

    1คณะ............................. มหาวิทยาลัย............................. 
2คณะ............................. มหาวทิยาลัย............................. 
3คณะ............................. มหาวทิยาลัย............................. 

 

 

บทคัดยอ (ภาษาไทย ไมเกิน  500 คํา) 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
 วัตถุประสงค การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงคเพ่ือ.........................................................................................  
................................................. 
 วิธีดําเนินการวิจัย....................................................................................................................................... 
................................................. 
 ผลการวิจัย................................................................................................................................................ 
................................................. 
 สรุปผลการวิจัย.......................................................................................................................................... 
................................................. 
 
 (เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
 
 
 
คําสําคัญ :………/…… 
 

 

 

 
 
Corresponding  Author : ชื่อ, ท่ีอยู, E-mail 
 

ใชตวัอักษร Angsana New  

ขนาด 18 Pt. (ตัวหนา) จัดชิดขวา  

ใชตวัอักษร Angsana New  

ขนาด 16 Pt. (ตัวหนา) จัดชิดขวา 

(ไมใสคํานําหนาและตําแหนงทางวิชาการ) 

ใชตวัอักษร Angsana New ขนาด 16 Pt. 

 (ตัวธรรมดา) จัดชิดขวา หากผูแตงอยู

สถาบันเดยีวกันใหใชตัวเลขเดียวกัน 

หากผูแตงอยูสถาบันเดยีวกันท้ังหมดใหใส

สงักัดแคครั้งเดียวและไมตองใสเลขกํากับ 

“วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับตนฉบับท่ีรูปแบบไมเปนไปตามกําหนด” 
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   = TITLE’S NAME=  (ไมเกิน 25 คํา) 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 

 Authors’s name 1 
1
, Authors’s name 2 

2 and Authors’s name 1 
3
                              

    1 Faculty……………………………………………University  

2 Faculty……………………………………………University  

3 Faculty……………………………………………University 

 

 

Abstract  (บทคัดยอภาษาอังกฤษ ไมเกิน  300 คํา) 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
 Purpose The purpose of this study was to...................................................................................... 
............................................. 
 Methods .................................................................................................................................................. 
................................................. 
 Results........................................................................................................................................................
............................................................ 
 Conclusion................................................................................................................................................
.................................................................... 
 

  

(เว้น  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 

 

 

Key words: …………… 
 

 

 

 

Corresponding  Author : Name, Address, E-Mail 

อักษรตัวแรกใชตัวพิมพใหญ เชน Walk / Run 

ใชตวัอักษร Angsana New  

ขนาด 18 Pt. (ตัวหนา) จัดชิด

ขวา ใชตัวพิมพใหญท้ังหมด 

ใชตวัอักษร Angsana New ขนาด 16 Pt. 

 (ตัวธรรมดา) จัดชิดขวา หากผูแตงอยู

สถาบันเดยีวกันใหใชตัวเลขเดียวใชตัวพิมพ

็  

ใชตวัอักษร Angsana New  

ขนาด 16 Pt. (ตัวหนา) ใชตัวพิมพเล็ก 

(ไมใสคํานําหนาและตําแหนงทาง
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
 (เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................ 
 (เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย (ถามี) 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย (ถามี) 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
 การวิเคราะหขอมูล 
....................................................................................................................................................................................
................................ 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
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ผลการวิจัย 
               (ชื่อตาราง เขียนไวดานบนตาราง และชื่อรูป เขียนไวดานลางรูป) 
                            (ใน 1 บทความใหมีตารางและแผนภูมิรวมกันไมเกิน  5 ตาราง) 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
อภิปรายผลการวิจัย 
....................................................................................................................................................................................
................................ 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
 สรุปผลการวิจัย 
....................................................................................................................................................................................
................................ 
 (เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย (ถามี) 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
กิตติกรรมประกาศ (ถามี) 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................. 
(เวน  1 บรรทัด ขนาด 10 Pt.) 
เอกสารอางอิง 
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(การเขียนเอกสารอางอิงใชระบบ APA และใชภาษาอังกฤษเทานั้น) 
ตัวอยางการเขียนอางอิงระบบ APA 

 

1. วารสารและนิตยสาร -ใชช่ือเต็ม 

รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเรื่อง. ช่ือวารสาร, ปท่ี(ฉบับท่ี), หนาแรก-หนาสุดทาย. 

Author(s). (Year of publication). Title of article. Title of periodical or journal,Volume (issue), 

First–last page. 

ตัวอยาง: Acton, G. J., Irvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research: 

building the science. Advance in Nursing Science, 14(1), 52-61. 

2. หนังสือ 

รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือหนังสือ. เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง: Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star Trek chronology: The history of the future. New York: 

Pocket Book. 

James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden meet according to 

Kirk and Spock. In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic (pp. 219- 223). 

Westport, CT: Greenwood. 
 

หนังสือท่ีไมปรากฎชื่อผูแตงหรือบรรณาธิการ ใหข้ึนตนดวยชื่อหนังสือ 

ตัวอยาง: Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10 th ed.). (1993). Springfield, MA: 

Merriam- Webster. 

3. วิทยานิพนธ 

รูปแบบ : ชื่อผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือวิทยานิพนธ. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ, สถาบันการศึกษา. เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง: Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. Unpublished 

doctorial dissertation, University of Conecticut, Storrs, CT. 

4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือเรื่อง, วันท่ีทําการสืบคน. ชื่อฐานขอมูล. URL 

Author(s). ( date-or “n.d.”). Title of work. (Online), date retrieved. Name of 

Database or Internet address of the specific document. Specify URL exactly. 

ตัวอยาง : Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8,1997, from Psi Phi: 

Bradley’s Science Fiction Club Website: http://www.bradley.edu/psiphi/ DS9/ep/503r.html 

Department of Tourism. (2012). Tourist Statistic. Retrieved April 2, 2013, from Department of 

Tourism Website: http://61.19.236.137/tourism/th/home/tourism.php?id=11 
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สวนอ่ืนๆ มี ดังนี ้

1.ตัวอยางอางอิงในเนื้อหา 

1.1 การอางอิงใชคําเช่ือมโยงกับเนื้อหา 

คนไทย : ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (นามสกุลภาษาอังกฤษ, ค.ศ.) 

เชน ……สอดคลองกับแนวคิดของเพทาย บํารุงจิตต (Bumrungjit, 2006) 

ชาวตางชาติ : นามสกุลเขียนทับศัพทเปนภาษาไทย (นามสกุลภาษาอังกฤษ, ค.ศ.) 

เชน ……สอดคลองกับแนวคิดวูดเด็น และเนเตอร (Wooden and Nater, 2005) 

กรณีผูแตงตั้งแต 1- 6 คน ใหใสชื่อผูแตงทุกคน  

กรณีผูแตง 6 คนข้ึนไปใหใสชื่อผูแตง 6 คนแรกหลังจากนั้นใส และคณะ  

เชน .......สอดคลองกับแนวคิดวูดเด็น เนเตอร ฮัดสัน มอริสัน มิลเดอตัน คลาก และคณะ (Wooden,  Nater, 

Hudson, Morrison, Middleton, Clarke, et al., 2005) 

กรณีท่ีมีบรรณาธิการ ใชชื่อ ชื่อสกุล ตามดวยเครื่องหมายจุล 

1.2 การอางอิงท่ีไมใชคําเช่ือมในเนื้อหา : (นามสกุลภาษาอังกฤษ, ค.ศ.) 

เชน สปาเพ่ือสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมสวย ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีกรมอุตสาหกรรมใหความสนใจเพราะ

กําลังเปนท่ีนิยมอยางมาก (Tadloha, 2007) 

1.3 การอางอิงขอมูลจาก web site ใหเขียน : (...............,ค.ศ. : Online) เชน (Bank of Thailand, 1999 : Online) 

      รูปแบบการเขียนชื่อผูแตง ตามขอ 1.1 และ1.2  

 

2. ตัวอยางการใสตาราง/รูปในเนื้อหา ใหใส  (ตามท่ี 1 หนา......) ในตําแหนงท่ีจะวางตาราง เชน 

เม่ือเปรียบเทียบโดยจําแนกตามอาชีพ พบวา ผูเขาใชบริการท่ีมีอาชีพตางกันใหความสําคัญกับสวน

ประสมทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ผูเขาใช

บริการท่ีมีอาชีพอ่ืนๆใหความสําคัญมากกวาผูเขาใชบริการท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และผูเขาใชบริการท่ีมี

อาชีพอ่ืนๆใหความสําคัญมากกวาผูเขาใชบริการท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว และดานกระบวนการใหบริการ ไดแก  ผู

เขาใชบริการท่ีมีอาชีพอ่ืนๆใหความสําคัญมากกวาผูเขาใชบริการท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 1 

(ตารางท่ี 1 หนา 13) 

 

***ตาราง/รูปจริงนําไปวางไวหลังเอกสารอางอิงคะ*** 
 

ใสเลขหนาท่ีตารางวางอยูจริงใน

ทายบทความหลังเอกสารอางอิง 
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3. ตัวอยางรูปแบบตาราง  (ตัวอักษรในตารางใชขนาด 14 Pt. ได)  

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเอฟ (F) และเปรียบเทียบรายคูสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ 

    การตัดสินใจเลือกใชสนามกอลฟในจังหวัดชลบุรีโดยจําแนกตาม อายุ 

สวนประสมทางการตลาด 

(1) 

ตํ่ากวา 30 

ป   

(n = 39) 

(2) 

30 – 50 ป 

(n = 211) 

(3) 

51 ปขึ้นไป 

(n = 140) F p 
เปรียบเทียบ 

รายคู 

x  SD x  SD x  SD 

ดานผลิตภณัฑ 2.69 0.46 2.63 0.51 2.78 0.53 3.467 .032* 2-3 

ดานราคา 2.97 0.53 2.98 0.59 3.03 0.61 .252 .777 - 

ดานสถานท่ีใหบริการ 2.79 0.55 3.09 0.55 3.12 0.53 6.055 .003* 1-2,1-3 

ดานการสงเสริมการตลาด 2.66 0.66 2.92 0.62 2.84 0.63 2.949 .054 - 

ดานบุคลากร 2.95 0.68 3.24 0.53 3.25 0.51 5.381 .005* 1-2,1-3 

ดานกระบวนการใหบริการ 2.88 0.58 3.23 0.45 3.25 0.49 9.843 .000* 1-2,1-3 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

2.92 0.63 3.28 0.48 3.31 0.58 8.870 .000* 1-2,1-3 

รวม 2.85 0.49 3.07 0.37 3.11 0.41 6.721 .001* 1-2,1-3 

     *p < .05 (F2, 387 = 3.01) 

 

แผนภูมิ / กราฟ / รูป ใหเขียนอธิบายดานลางโดยใชคําวา  “รูป”   

 

                                      
รูปท่ี 1 แสดงแบบแผนการทําประตูบาสเกตบอลท่ีทําคะแนนไดมากท่ีสุดของทีมคูแขงขัน 

แหลงท่ีมา : แบบแผนเลี้ยงแลวยิง (Pim, 2005) 

 

ตัวอยางการเขียนผานจริยธรรม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment research design) และไดผานการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบัน ชุดท่ี 1 จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย รับรองเม่ือวันท่ี...................... 
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ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการ 

สิ่งพิมพทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ 

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
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